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Bygger vei
i skoletida

Call the experts© for
en høyeffektiv hjullaster.

Call the experts ©
for rask deleleve
ring.

NYHET! Komatsu WA380-7- Power og økonomi!
Basert på siste utvikling innen motorteknologi, med lavere utslipp og
lavere drivstofforbruk, fortsetter Komatsu WA380-7 en lang tradisjon
med komfort, kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.
Strek -7 modellen har det nye dieselpartikkelfilteret og har da
Komatsu CARE som standard.
•
•
•
•

Høyt dreiemoment
Standard lock-up system
Høy akselerasjon og fart
God på bratte skråninger

• Lavt drivstofforbruk
• Miljøbesparende
• Ny og komfortabel førerhytte

Det spiller ingen ro
lle hvor du beﬁnn
er deg!
Hesselberg er aldr
i langt unna.
Vi levere

r delene du treng
er slik at du komm
tilbake i jobb. Vå
er deg raskt
re originale deler
sikrer høy kvalitet
ytelse. Ved bestillin
og
g av Komatsus ori
ginale deler bruke
mindre tid på ve
r du
nting og mer tid
på jobbing. Med
KOMTRAX™ ma
vårt
skinkontrollsystem,
kan Hesselberg
lokalisere maskine
n din og foreta ko
ntroller slik at ma
forkant kan oppd
n i
age evt feil og ma
ngler. Dette minim
ståtiden på maskine
erer
n.

Komatsu WA380-7 holder det den lover!

8OYHQYHLHQ3RVWERNVNHUQ2VOR7OI
ZZZKHVVHOEHUJQR

Nå har Norges
beste nettverk
blitt enda bedre
Nå har vi over 60 AdBlue-pumper og over 370 pumper med
anleggsdiesel på våre stasjoner i Norge. Med tilgang til over 600
stasjoner i nettverket er du sikret å holde hjulene i gang. Her ser
du forresten det nye designet på våre Truck- og Routexkort.
Velkommen til Norges beste nettverk av bensinstasjoner.

for veien videre

Store gutter
gråter ikke
Bortsett fra når det skjer noe med
gravemaskinen eller dumperen.
Vel, vi overdriver kanskje litt. Men etter mer enn 35 års samarbeid
vet vi hvor viktig det er å holde anleggsmaskinene i drift. Skulle det
derfor skje en skade på noen av maskinene vet vi at skadeoppgjøret
bør skje både fort og rettferdig. Derfor løser vi mer enn halvparten
av alle saker innen 24 timer. Vi kaller det skadeoppgjør slik det
burde være.
Vil du vite mer?
Ta kontakt med en av våre MEF-spesialister på telefon 02400.

www.if.no/mef
02400

8758_b
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SPAR TID, RYGG OG PENGER
MED MINIGRAVER FRA ABS-MASKIN
Ring oss eller
se vår hjemmeside
for mer informasjon
www.abs-maskin.no

Selg spade, krafse og rive, og invester i minigraver med «rototilt»!

AT02719

Be om tilbud på gravemaskiner i
2,8 tonn og 3,5 tonn klassen med
“rototilt” fra Indexator eller SMP.

Små gravemaskiner erstatter tungt fysisk arbeid.
Vi leverer gravemaskiner helt ned i 2,8 tonnklassen med 3 kretser ekstrahydraulikk, proporsjonalstyring
og spaker utstyrt med glidebrytere, alt originalt fra Japan

Strandveien 20 A, 3050 Mjøndalen
Tel. +47 32 23 18 10 - Fax. +47 32 23 18 11 www.abs-maskin.no - post@abs-maskin.no

Forhandlere og servicepartnere:
Forhandlere:
Gaassand Anleggsservice, Søfteland 56 30 11 00 / 97 51 16 45
Andreas Aarsvold, Klepp
97 56 43 45
Sangvik Service AS, Kristiansand
38 10 70 20 / 92 22 57 70
Storhamar Maskin AS, Hamar
62 53 20 63 / 95 81 31 02

Servicepartnere:
Trøndelag Trucksenter AS, Heimdal
Steinly Hydraulikk, Kvaløysletta
Bardu Landbruksservice AS, Bardu

73 82 79 00
92 09 22 55
91 83 22 65
77 18 12 36

LEDER

FINN FEM FEIL
Redaksjonen i Anleggsmaskinen har ikke uventet mottatt en rekke
henvendelser om reportasjen vår i januar-utgaven fra et VA-anlegg i
VWIROGRJHWWLOK¡UHQGHIRWRJUDÀPHGPRWLYVRPLQNOXGHUHUEUXGGSn
grøfteforskriftens HMS-regler og -rutiner. Innholdet i henvendelsene
har variert fra grov kjeft fordi Anleggsmaskinen har satt den aktuelle
EHGULIWHQLIRUOHJHQKHWRJEUDNWEUDQVMHQLYDQU\WLODWELOGHW²QnUGHW
OLNHYHOHUNRPPHWSnWU\NN²E¡UEUXNHVDY0()PHGOHPPHUVRPHQ
påminnelse om hvor viktig det er å holde fokus på HMS sekund for
sekund, time for time og dag for dag. Året rundt.
Som redaktør i Anleggsmaskinen tar jeg selvsagt på meg det fulle
og hele ansvar for at den aktuelle avvikssituasjonen er kommet på
WU\NN$WSXEOLVHULQJHQVNMHGGHVRPI¡OJHDYWRSnI¡OJHQGHJOLSSHU
én på anleggsområdet og én under rutinene for kvalitetssikring
I¡U$QOHJJVPDVNLQHQJLNNWLOWU\NNLQJHUSnLQJHQPnWHQRHQ
XQQVN\OGQLQJ$QVYDUHWIRUGHWVLVWHHUHQHRJDOHQHUHGDNW¡UHQV
Mens HMS-avviket på anleggsområdet de facto er den aktuelle
EHGULIWHQVDQVYDU
9LVN\OGHULGHWWHSHUVSHNWLYHWnJM¡UHRSSPHUNVRPSnDWVHNXQGHU
I¡UGHWDYVO¡UHQGHIRWRJUDÀHWEOHWDWWIDQWHVGHWRYHUKRGHWLQJHQ
VLWXDVMRQPHG+06DYYLNSnDQOHJJVRPUnGHW2JVHNXQGHUVHQHUH
var situasjonen avsluttet. Rammen om det hele var en omvisning med
$QOHJJVPDVNLQHQVMRXUQDOLVWODQJWXQQDGHQDUEHLGHQGHPDVNLQHQ
RJU¡UJDWDGDGHWEUnWWRSSVWREHKRYIRUHQKMHOSHQGHKnQGQHGL
JU¡IWD9LHUWHPPHOLJVLNUHSnDWVY UWPDQJHLDQOHJJVEUDQVMHQPHG
hånda på hjertet kan vedgå å ha opplevd liknende situasjoner en eller
annen gang, og at mange deler erkjennelsen av at rask reaksjon på en
XIRUXWVHWWVLWXDVMRQIRUnELVWnHQNROOHJDNDQY UHGLVWUDKHUHQGHQRN
til uforvarende å utløse en avvikssituasjon og et metodevalg som her
EOHIDQJHWLQQDYHQNDPHUDOLQVHLO¡SHWDYVHNXQG
(WWHUPDQJHnUVDUEHLGPHGQ\KHWVRJUHSRUWDVMHVWRIIL
DQOHJJVEUDQVMHQYHW$QOHJJVPDVNLQHQDWRJVnGHQDNWXHOOHEHGULIWHQ
MHYQWRJWUXWWMREEHUV\VWHPDWLVNPHGEnGH+06UXWLQHURJDQGUH
WLOWDNIRUnVLNUHHJQHDQVDWWHRJWUHGMHSHUVRQPRWXKHOORJXO\NNHU
%HGULIWHQKDULQJHQJUXQQWLOnVNDPPHVHJPHUHQQDQGUHVRPEnGH
har opplevd, opplever og vil komme til å oppleve HMS-avvik, men
VRPLNNHHUVnXKHOGLJDWDYYLNHWNRPPHUSnWU\NN$QOHJJVPDVNLQHQ
YLOKHOOHULNNHEHNODJHDWELOGHWEOHSXEOLVHUW(QEHNODJHOVHLHWWHUWLG
YLOLVnIDOONXQQHWRONHVVRPRPEODGHWVUHGDNVMRQHOOHOLQMHHUn
JMHPPHYHNNELOGHUDYX¡QVNHGHVLWXDVMRQHUVRPHUIDQJHWLQQDYHW
kamera.
,VWHGHWYHOJHUYLnVWnRSSUHLVWPHGnSQH¡\QHPRWVWRUPHQDY
KHQYHQGHOVHURJRSSIRUGUHUKHOOHUWLODWGHWKHOVLGHVIRWRJUDÀHW
NOLSSHVXWKHQJHVRSSSnGHQPHVWWUDYOHG¡UDLEHGULIWHUODQGHWUXQGW
som en generell inspirasjon til å fortsatt terpe igjen og igjen på hvor
viktig det er å holde fokus på interne HMS-rutiner. Samtidig varsler
$QOHJJVPDVNLQHQVSnWURSSHQGHUHGDNW¡UDWEODGHWYLOJM¡UHVLWWWLOn
ELVWnLEHVWUHEHOVHQHPHGnKROGH+06WU\NNHWRSSHJMHQQRPDNWXHOOH
artikler på området i framtidige utgaver.
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KAMPANJE FOR BRUK
AV VERNEUTSTYR
Jernbaneverket retter oppmerksomheten mot bruk av personlig verneutstyr på anleggsområdene. Sammen med bransjeorganisasjonene EBA og MEF kjøres en kampanje for å sikre bruk
av vernetøy og utstyr som beskytter mot skader og hindrer ulykker.
cEUXNHSHUVRQOLJYHUQHXWVW\U
NDQUHGGHGHJIUDnEOLUDPPHWDYHQDOYRUOLJXO\NNH
cJnPHGYHUQHW¡\JM¡UGHJ

V\QOLJIRUGHPVRPRSHUHUHU
anleggsmaskiner, og personlig
YHUQHXWVW\UEHVN\WWHUGHJYHG
IDUOLJDUEHLG/LNHYHOUDSSRUWH-

UHVIRUXUROLJHQGHPDQJHEUXGG
SnEHVWHPPHOVHQHRPEUXNDY
SHUVRQOLJYHUQHXWVW\USn-HUQEDQHYHUNHWVDQOHJJ
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Samarbeid
-HUQEDQHYHUNHW0DVNLQHQWUHSUHQ¡UHQHV)RUEXQG 0() RJ
(QWUHSUHQ¡UIRUHQLQJHQ%\JJ

2SVKISHIWM %7
Kampanjekolleger+DUDOG91LNRODLVHQ7URQG
-RKDQQHVHQRJEHGULIWVSHGDJRJ/HQH-¡QVVRQL(%$VWnU
VDPPHQRPnInQHGDQWDOOEUXGGSnEHVWHPPHOVHQHRP
EUXNDYSHUVRQOLJYHUQHXWVW\USn-HUQEDQHYHUNHWVDQOHJJ

RJ$QOHJJ (%$ VDPDUEHLGHU
derfor om kampanjen som øker
IRNXVSnEUXNDYSHUVRQOLJ
YHUQHXWVW\USn-HUQEDQHYHUNHWV
anleggsområder.
-HUQEDQHYHUNHW0()RJ
(%$MREEHUDOOHPRWVDPPH
mål om å få ned antall uønskeGHKHQGHOVHUNQ\WWHWWLOPDQJHO
SnSHUVRQOLJYHUQHXWVW\UVLHU
XWE\JJLQJVGLUHNW¡U+DUDOG9
1LNRODLVHQL-HUQEDQHYHUNHW
I disse dager henges store plakater opp på anleggsriggene
VRPYLVHUULNWLJEHNOHGQLQJRJ
KYLONHWYHUQHXWVW\UPDQVNDO
EUXNHXQGHURSSKROGSnDQleggsområdene. Alle som skal
DUEHLGHSn-HUQEDQHYHUNHWV
anlegg vil få en folder som
YLVHUULNWLJEHNOHGQLQJRJKYD
VRPNUHYHVDYXWVW\U
Bekymring
Antallet uønskede hendelser på
-HUQEDQHYHUNHWVDQOHJJHUJnWW
ned de siste to årene.
- Denne utviklingen er jeg
svært glad for, men der er fortVDWWJUXQQWLOEHN\PULQJ0HG
så mange uønskede hendelser
hvert år som fører til fravær,
vil en hendelse før eller senere
I¡UHWLOHQDOYRUOLJXO\NNHPHG
tap av menneskeliv som verst
tenkelig utfall. Det kan vi ikke
leve med, sier Nikolaisen.
8WE\JJLQJVGLUHNW¡UHQInUVW¡WWH
av de administrerende direkW¡UHQHLKHQKROGVYLV(%$RJ
0()-RQ6DQGQHVRJ7URQG
-RKDQQHVHQ
cEOLVHWWQnUPDQIHUGHVSn
anleggsområdet er i mange
tilfeller avgjørende om en
hendelse utvikler seg til en
DOYRUOLJXO\NNH,WLOOHJJJLU
YHUQHW¡\RJYHUQHXWVW\UEHVN\WWHOVHKYLVGHWVNMHUXKHOO
XQGHUDUEHLGVRSHUDVMRQHU
Høyt fokus
(%$KDUHWYHOGLJK¡\WIRNXV
på sikkerhet, og HMS må til
enhver tid stå øverst på agen-

GDHQLYnUHPHGOHPVEHGULIWHU
VLHU-RQ6DQGQHV
%UXNDYSHUVRQOLJYHUQHXWVW\U
VRPEULOOHURJKDQVNHUHUHQNOH
tiltak for å forhindre småskaGHURJPHUDOYRUOLJH¡\HRJ
NXWWVNDGHU(QKYHUXO\NNHHU
HQIRUP\H
7URQG-RKDQQHVHQXQGHUVWUHNHU
DW0()OHJJHUVWRUYHNWSnHW
DNWLYWRJJRGW+06VDPDUEHLG
LPHGOHPVEHGULIWHQH
5LNWLJYHUQHXWVW\UHUHQGHO
DYGHWWHIUDPKROGHU0()
direkøtren.
Fem kriterier
6RPE\JJKHUUHKDU-HUQEDQHYHUNHWGHÀQHUWIHPNULWHULHU
som virksomheten er tuftet på;
sikkerhet, kvalitet, tid, kostnad
og omdømme.
Av disse er sikkerhet og kvaliWHWSULRULWHUWHNULWHULHU)RUWR
nUVLGHQYDU+YHUGLHQLXWE\JJLQJVSURVMHNWHQHSn1nHU
GHQQHGHSn
-HJHUJODGIRUGHQQHSRVLWLYH
XWYLNOLQJHQPHQKHOWIRUQ¡\G
er jeg ikke før vi er nede i 2.
'HWHUHWDPELVL¡VWPnOPHQ
sammenlignet med liknende
YLUNVRPKHWHUEODQWDQQHWL
utlandet, er dette er realistisk
PnO(QIRUXWVHWQLQJIRUnO\NNHVHUHWJRGWVDPDUEHLGPHG
alle aktører i prosjektene om å
utvikle en felles sikkerhetskultur, sier Nikolaisen.
Nestenulykker
Siste år har uhell ført til tre
¡\HVNDGHUSnMHUQEDQHDQOHJgene på grunn av manglende
YHUQHEULOOHUXQGHUDUEHLGHW
Mange hendelser har også ført
til småskader fordi man har
EUXNWNRUWHEXNVHUHOOHUXQQODWW
nEUXNHKDQVNHU0HVWDOYRUOLJ
HUÁHUHQHVWHQXO\NNHUGHUDQleggsmaskiner har vært i ferd
PHGnU\JJHSnDQOHJJVDUEHLdere som har hatt på seg mørk
genser eller jakke i stedet for
JRGNMHQWYHUQHW¡\

KOMPETANSE- OG
UTSTYRSLEVERANDØREN
- som er med hele veien!

GL 412

En fallslaser m/fjernkontroll
og mottaker m/mm avlesning.

,0
0
5
.
15

Laser LL100

Helautomatisk planlaser med
fZgn^em_Zee'Dhfie^mmbdh__^km
med lasermottaker, stativ og
nivellerstang.

,
0
5
9
7.

Alt i en koffert!

NE/,,Gra^m

Universal Laser - for alt: Eks.:
plan, 2 faller, grøfte-, interiør-,
o^kmbdZe&%eh]]&eZl^k'Bgde'
fj.kontroll og mottaker m/mm
avlesning.

,
0
0
5
24.

Trimble S6 Robotic

enmanns totalstasjon m/Access,
inkl. Vision teknologi og aktivt
prisme m/på kjøpet!
- Vår mest solgte
totalstasjon
S6, oppgr.
m/kamera for
dokumentasjon
og Vision for
enda bedre
Robotic funksjonalitet m.m

Entreprenørpakken R4 med
masseberegning
@IL(@EHG:LLfhmmZ`^k
ML<+f¬e^[hdf^]Lnko^r
<hgmkhee^k
Bgden]^kmO^blmbddbg`
I<ikh`kZfoZk^_hk
IZdd^ikbl
masseberegning
Dhfie^mmf^]mbe[^aÎk

,0
0
0
.
9
12

Alle priser er eks. mva.

Norgeodesi AS
Hovedkontor:

Avd.: Bergen Liamyrene 20, 5132 Nyborg

Ringeriksveien 155 - 157
Postboks 91,

Tlf: 55 53 87 40 Faks: 55 53 87 41

1313 Vøyenenga
Tlf: 67 15 37 80
Faks: 67 15 37 99

Avd.: Trondheim Terminalen 10, 7080 Heimdal
Tlf: 72 59 92 80 Faks: 72 59 92 85
Avd.: Sandnes Kvernelandsv. 143B, 4323 Sandnes
Tlf: 51 81 18 70 Faks: 51 81 18 78

www.norgeodesi.no

Din grossist
på Vann og Avløp
Ahlsell Norge AS har 50 avdelinger rundt i Norge
og er totalleverandør på VA

Vi
Geopro,
Vi har
har stor
stor kompetanse
kompetanseinnen
innenspesialavdelinger
spesialavdelingersom
somHavbruk,
Havbruk,Vannkraft,
VA-prosjekt,
Verktøy
og
Elektro.
Avdelingene
har
lang
erfaring
med
produkter
og
løsninger
innen
Vannkraft, Geopro, Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter
sitt fagområde.
og løsninger innen sitt fagområde.

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no
4
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MEF HAR ORDET

Travel vår for MEF
0()KDUIRUPHUHQQJDQJDYYLNOHW$QOHJJVGDJHQHLMDQXDU,nUVRP
i fjor og året før over tre dager med ulike tema på seminarene og en innKROGVULN/HYHUDQG¡UPDUWQ
2YHUGHOWDNHUHHUQ\UHNRUGRJKHOWIDQWDVWLVN0HGGHQQHVWRUHVDPOLQJHQDYEHVOXWQLQJVWDNHUHIUDDQOHJJVEUDQVMHQVnEHIHVWHU$QOHJJVGDJHQHVHJVRPEUDQVMHQVYLNWLJVWHP¡WHSODVV'HWIRUSOLNWHURVVL0()WLOn
YLGHUHXWYLNOHSURJUDPPHWRJNRPPHHQGDVWHUNHUHWLOEDNHQHVWHnU
9LQWHURJWLGOLJYnUHURJVnnUVP¡WHWLGL0()VDYGHOLQJHU1RHQnUVP¡WHU
HUDOOHUHGHDYYLNOHWRJÁHUHVWnUIRUWXUXWRYHULPDUV3nnUVP¡WHQHVXPPHUHUDYGHOLQJHQHRSSGHWDUEHLGHWVRPXWI¡UHVEnGHDYDOOHYnUHWLOOLWVvalgte og ansatte på regionskontorene gjennom året.
-HJYLOJMHUQHEHQ\WWHDQOHGQLQJHQWLOnVLDWGHWHUXWUROLJYLNWLJIRU0()
som organisasjon at vi har tillitsvalgte over hele landet som gjennom sitt
HQJDVMHPHQWVWnUSnIRUDQOHJJVEUDQVMHQRJEHGULIWHQH8WHQRUJDQLVDVMRQHQVWLOOLWVYDOJWHYLOOHLNNH0()Y UHVnVWHUNHRJLQQÁ\WHOVHVULNHVRPYL
er i dag.
$YGHOLQJVVW\UHQHWDURSSVDNHUVRPHUYLNWLJHIRUEnGHHQNHOWEHGULIWHURJ
KHOHIHOOHVVNDSHW0DQJHDYGLVVHVDNHQHEOLURJVnGLVNXWHUWSnDYGHOLQJVnUVP¡WHQHRJ0()WDURJVnVDNHURSSLDQGUHVDPPHQKHQJHU
)RUHNVHPSHOGHOWRN0()Q\OLJSnHQEUDQVMHRJOHYHUDQG¡UGDJDUUDQJHUWDY6WDWHQVYHJYHVHQRJ-HUQEDQHYHUNHWRJWRNRSSÁHUHVDNHUEODQW
DQQHW6WDWHQVYHJYHVHQVE\JJKHUUHVWUDWHJLIRUV¡NPHGRSSGHOLQJDY
driftskontrakter i mindre kontraktsområder, konkurranseforholdene melORPQRUVNHRJXWHQODQGVNHHQWUHSUHQ¡UHUDWE\JJKHUUHQHE¡UI¡OJHRSS
E\WWHDYXQGHUHQWUHSUHQ¡URJEHKRYHWIRUEHGUHNRPPXQLNDVMRQPHOORP
alle aktører i prosjektene.
0()WRNRJVnRSSDWGHWLGHWVLVWHKDUY UWHQUHNNHDOYRUOLJXO\NNHUL
DQOHJJVEUDQVMHQKYRUDYÁHUHDYGLVVHKDUInWWWUDJLVNXWIDOO0()EHGULIWHUHUGHVVYHUUHRYHUUHSUHVHQWHUWLGHQQHVWDWLVWLNNHQ0()PHQHUGHWWH
YLVHUDWGHWHUEHKRYIRUHQ¡NWVDWVLQJSnVLNNHUKHWLEUDQVMHQ(QWUHSUHQ¡UHQHKDUVHOYVDJWKRYHGDQVYDUHWIRUDWUHJHOYHUNHWI¡OJHVRJDWDUEHLGHW
XWI¡UHVSnHQIRUVYDUOLJPnWHPHQVEUDQVMHRUJDQLVDVMRQHQHNDQELGUD
PHGEHYLVVWJM¡ULQJRJNRPSHWDQVHIUHPPHQGHWLOWDN
6DPWLGLJPHQHUYLL0()DWGHWNDQJM¡UHVHQGULQJHULNRQWUDNWHQHVRP
fremmer fokus på sikkerhet. Vi vil derfor oppfordre Statens vegvesen
WLOnIRUHWDHQGULQJHUL+nQGERN²3URVHVVNRGHQ'HWHULGDJVOLNDW
NRVWQDGHULIRUELQGHOVHPHGWLOWDNXQGHUNDSLWWHOGHULEODQWVLNULQJVtiltak, skal angis som rundsum. Vi mener dette er uheldig, og kan føre
WLODWHQWUHSUHQ¡UHQHNRQNXUUHUSnVLNNHUKHW,VWHGHWIRUUXQGVXPE¡U
HQWUHSUHQ¡UHQHInEHWDOWIRUGHWVLNULQJVWLOWDNHQHIDNWLVNNRVWHU'HWWH
NUHYHUHQQ UPHUHEHVNULYHOVHDYWLOWDNHQHIUDE\JJKHUUUHQVVLGH,5HJLRQ0LGWKDUGHWWHEOLWWJMRUWRJ0()YLORSSIRUGUHWLODW6WDWHQVYHJYHVHQLQNOXGHUHUGHWWHVRPHQJHQHUHOOEHVNULYHOVHLKnQGERN'HWWHYLO
Y UHHWW\GHOLJVLJQDORPDW6WDWHQVYHJYHVHQYLUNHOLJVDWVHUSnVLNNHUKHW
/\NNHWLOPHGGLVNXVMRQHQHSnnUVP¡WHQH

Arnstein Repstad
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JURIDISK PRINSIPIELT OM GPS-BRUK

GPS-SAKEN
AVGJORT I
HØYESTERETT
Den oppsagte arbeidstakeren krevde erstatning for arbeidsgivers brudd på personopplysningsloven. Høyesterett konkluderte med at arbeidsgivers bruk av GPS-data var
i strid med personopplysningsloven. Likevel var ikke bruddet alvorlig nok til å gi den
oppsagte renovatøren erstatning.
'HQVnNDOWH*36VDNHQKDUInWWVLQHQGHOLJHDYVOXWQLQJL
UHWWVV\VWHPHWYHGDYJM¡UHOVHL+¡\HVWHUHWWDYVDJWMDQXDU
Dommen tar stilling til vanskelige og prinsipielle
VS¡UVPnOYHGU¡UHQGHDGJDQJHQWLOEUXNDYDOOHUHGHLQQVDPOHGH
HOHNWURQLVNHRSSO\VQLQJHUWLONRQWUROOIRUPnO6S¡UVPnOHQHKDU
LNNHY UWEHKDQGOHWWLGOLJHUHDY+¡\HVWHUHWWRJVDNHQHUGHUIRUDY
prinsipiell karakter.
6DNHQKDUWLGOLJHUHY UWRPWDOWL$QOHJJVPDVNLQHQIHEUXDU
7LPHOLVWHUPRW*36GDWD
Saken omhandler en tidligere ansatt i firmaet Avfallsservice, som
EOHRSSVDJWIUDVLQVWLOOLQJWLOEDNHL$UEHLGVJLYHUPLVWHQNWH
DWGHQDQVDWWHLWRNXUHWWPHVVLJHSDXVHULO¡SHWDYDUEHLGVGDJHQ
IRUGHUHWWHUnDUEHLGHRYHUWLGIRUnInDUEHLGHWXWI¡UW3nGHQQH
PnWHQILNNKDQXWEHWDOWXUHWWPHVVLJRYHUWLGVEHWDOLQJ
Ved å sammenlikne timelistene som renovatøren leverte med
*36GDWDIUDELOHQKDQNM¡UWHPHQWHDUEHLGVJLYHUHQnNXQQH
dokumentere dette. Kontrollen avdekket at mistanken var korrekt
RJVMnI¡UHQEOHVDJWRSS
Sjåføren gikk til søksmål med krav om at oppsigelsen skulle
NMHQQHVXJ\OGLJRJDWKDQVNXOOHWLONMHQQHVHUVWDWQLQJ7LQJUHWWHQ
NRPWLODWRSSVLJHOVHQYDUJ\OGLJRJVMnI¡UHQILNNLNNHHUVWDWQLQJ
Sjåføren anket ikke selve oppsigelsesspørsmålet videre.
Ikke grovt nok
$UEHLGVWDNHUHQVRUJDQLVDVMRQ)DJIRUEXQGHWYDOJWHOLNHYHOSn

YHJQHDYDUEHLGVWDNHUHQnJnYLGHUHPHGGHQGHOHQDYVDNHQVRP
GUHLGHVHJRPLQQVDPOLQJRJEUXNDY*36GDWDHQH'HNUHYGHDW
GHQRSSVDJWHPDQQHQPnWWHInHUVWDWQLQJIRUGLEHYLVPDWHULDOHW
DOWVn*36GDWDHQH YDUXORYOLJLQQVDPOHW
+¡\HVWHUHWWJDDUEHLGVJLYHUHQ$YIDOOVVHUYLFHPHGKROGLDWVMnI¡UHQ
LNNHKDGGHUHWWSnHUVWDWQLQJ'HQODYHNWSnDWGHRSSO\VQLQJHQH
VRPYDUEHQ\WWHWWLONRQWUROOHQLNNHYDUHQJURYNUHQNHOVHDY
SHUVRQYHUQHWRJDWGHWLNNHYDUEHQ\WWHWRSSO\VQLQJHUDYSULYDW
NDUDNWHUNXQRSSO\VQLQJHURPKYRUVMnI¡UHQEHIDQWVHJGD
V¡SSHOGXQNHQHEOHW¡PW
Greit med oppsigelse
Dommen illustrerer at regelverket på dette området er komplisert.
'HWPnIRUHWDVYDQVNHOLJHMXULGLVNHYXUGHULQJHUEnGHNQ\WWHW
WLOVHOYHRSSVLJHOVHVVS¡UVPnOHWRJRPRSSO\VQLQJHQHVRPHU
LQQKHQWHWRYHUKRGHNDQGDQQHJUXQQODJIRUDGYDUVOHURJHOOHU
RSSVLJHOVHDYDUEHLGVIRUKROGHW
,GHQQHVDNHQEOHVS¡UVPnOHWRPVHOYHRSSVLJHOVHQYDU
UHWWPHVVLJHOOHULNNHEHKDQGOHWDYWLQJUHWWHQ7LQJUHWWHQNRP
WLODWRSSVLJHOVHQYDUORYOLJRJGHWWHVS¡UVPnOHWEOHLNNHDQNHW
YLGHUHDYDUEHLGVWDNHUHQ'HWQHVWHUHWWVOLJHVS¡UVPnOHWHURP
LQQKHQWLQJHQRJEUXNHQDYVOLNHHOHNWURQLVNHGDWDIUD*36
V\VWHPHWLQQHE UHUEUXGGSnSHUVRQRSSO\VQLQJVORYHQ+YLV
MDEOLUVS¡UVPnOHWGHUHWWHURPGHWWHJLUDUEHLGVWDNHUHQUHWWWLO
erstatning.
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JURYWQRNWLOnXWO¡VHUHWWWLOHUVWDWQLQJIRUDUEHLGVWDNHUHQ
6¡NELVWDQG
'HWHUYLNWLJnPHUNHVHJDW+¡\HVWHUHWWOHJJHUVHJSnHQVWUHQJ
IRUWRONQLQJDYSHUVRQRSSO\VQLQJVORYHQ)OHUWDOOHWL+¡\HVWHUHWW
skriver i dommen at de ikke utelukker at erstatning kan være
DNWXHOWLWLOVYDUHQGHVDNHUGHUEUXGGHWSnSHUVRQRSSO\VQLQJVORYHQ
SDUDJUDII EHWUDNWHVVRPJURYHUH
+¡\HVWHUHWWXWWDOHUDWGHWHUIRUVWnHOLJDWDUEHLGVJLYHUNDQWD
IHLOQnUGHVNDOILQQHXWRPGHKDUDGJDQJWLOnEUXNHDOOHUHGH
LQQVDPOHGHRSSO\VQLQJHUWLOnNRQWUROOHUHDUEHLGVWDNHUQH3n
GHQQHEDNJUXQQDQEHIDOHUYLDWDUEHLGVJLYHUDOOWLGV¡NHUMXULGLVN
ELVWDQGLOLNQHQGHVDNHUGHUGHWNDQY UHDNWXHOWnEHQ\WWH*36
GDWDRYHUVLNWHURYHUERPSDVVHULQJHUHOOHUDQGUHHOHNWURQLVNHGDWD
LVDNHUPRWDUEHLGVWDNHUH
'HWHUDOWVnNXQGHVLVWHVS¡UVPnOHQHVRPHUEHKDQGOHWDY
+¡\HVWHUHWWLGHQQHVDNHQ)LUHDYIHPGRPPHUHNRPWLODW
SHUVRQRSSO\VQLQJVORYHQI YDUEUXWWPHQDWEUXGGHWLNNHYDU

Advokat
I 721(&*8//,.6(1

(UGXPHGOHPRJKDUVS¡UVPnOWLOHOOHUWUHQJHUUnGIUD0()VMXULGLVNHDYGHOLQJ"7DNRQWDNWSnWHOHIRQHOOHUHSRVW
$YG-XULGLVN#PHIQR0()VMXULGLVNHDYGHOLQJEHVWnUDYDQVYDUOLJDGYRNDW(UOLQJ0(UVWDGDGYRNDW7KRPDV.ROOHU¡GDGYRNDW*XQ
0DULW6WHQHUVHQRJDGYRNDW7RQH&*XOOLNVHQ

Melbye Skandinavia er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som leverer
fremtidsrettede produkter og smartere systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett.

Bransjen har lengtet etter
et alternativ til betongen.
Alternativet er her..
Lang erfaring:
Melbye har lang erfaring med brønner
og multikanaler i plast (HDPE). Vi har
et av markedets bredeste sortimenter
av brønner med lokk for kabelforlegning
og kan tilby over 200 ulike modeller.

Klar til bruk – med en gang:
Multikanalene legges rett i grøften og
grøften fylles igjen - i motsetning til
tradisjonelle løsninger hvor betongen
har lang herdetid. Multikanalene har
suverene egenskaper med hensyn til
belastningen de tåler.

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
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attention.oslo.no Foto: Scanpix/IStock

GRØFT ELLER GRUNNMUR?

UANSETT HVA DU BYGGER, VIL VI VÆRE MED PÅ REISEN.
Uansett om du bygger et kronglete veistrekke på Vestlandet
LSSLYLUÅV[[NY\UUT\YP6WWSHUKS¥UULYKL[ZLNr]LSNL
SLHZPUNMYH:.,X\PWTLU[-PUHUJLUrYK\ZRHSÄUHUZPLYL
ILKYPM[LUZU`LKYPM[ZTPKSLY3LHZPUNLY]LSLNUL[MVYÄUHUZPL
YPUNH]THZRPULY\[Z[`YVNRQ¥YL[¥`+PUILKYPM[MrY[PSNHUN
på moderne og effektivt utstyr uten å binde egenkapitalen,

ZHT[PKPNZVTK\VWWUrYYHZRLYL\[NPM[ZM¥YPUNVNILKYL
forutsigbarhet på kostnadssiden.
Ta kontakt med et av våre 15 regionkontorer på telefon
21 63 20 00VTKPUILKYPM[ZÄUHUZPLYPUNZILOV]
Sjekk også våre leasingkalkulatorer påZNÄUHUZUV

STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

NQLQJLDQWDOONRQNXUVHURJ
tvangsavviklinger
%U¡QQ¡\VXQGUHJLVWUHQHPHOGHUDWNRQNXUVWDOOHQHKDWVWHJHWIRUI¡UVWHJDQJSnOHQJH,MDQXDUVWHJWDOOHWSn
WYDQJVDYYLNOLQJHUPHGSURVHQWVDPPHQOLNQHWPHGMDQXDU
Mens det i januar 2012 var 441 konkurser og tvangsavviklinger i hele
landet, har det siden nyttår i år vært registrert 464 konkurser og tvangsavviklinger, noe som gir en økning på 5,2 prosent.
$YGLVVHYDUÀUHNRQNXUVHULEHGULIWHULQQHQIRURPUnGHQHE\JJLQJDY
veger og jernbaner, bygging av vann- og kloakkledninger og riving og
grunnarbeid.
Oppland er det fylket som har størst økning i konkurser og tvangsavviklinger, med 122,2 prosent. Hordaland opplevde en økning på 86,1 prosent,
og i Sogn og Fjordane steg konkurstallene med 50,0 prosent.
6HOYRPGHWVDPOHWVHWWHUUHJLVWUHUWÁHUHNRQNXUVHURSSOHYHUÁHUHDYI\Okene fortsatt at det blir færre konkurser og tvangsavviklinger. Aust-Agder
hadde for eksempel en reduksjon på 41,7 prosent, Hedmark en reduksjon
på 33, 3 prosent, og i Sør-Trøndelag ble det registrert 31,2 prosent færre
konkurser og tvangsavviklinger enn i januar i fjor.
Kilde Brønnøysundregistrene

3URGXNVMRQVLQGHNV
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6NRJVPDVNLQLQGHNVHQ
Har du spørsmål, ta kontakt med MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes,
stein.gunnes@mef.no, tlf. 22 40 20 25. Kilde: NTNU

$QOHJJVPDVNLQLQGHNVHQ
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter,
reparasjon, vedlikehold og drift inklusiv førerlønn. Kilde: NTNU

6NRJVPDVNLQLQGHNVHQ

$QOHJJVPDVNLQLQGHNVHQ
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FORSIKRING OM SPRENGNING OG ANSVAR

SPRENGNINGSUHELL
OG ÅRSAKER
Ved en gjennomgang av innmeldte sprengningsskader i If, er konklusjonen at
hovedtyngden av skadene skyldes sprut.
Hvis en sprengning påfører en annen person eller eiendom en
VNDGHUHJXOHUHVGHWWHHWWHUVNDGHVHUVWDWQLQJVORYHQ)RUVLNULQJVVHOskapene dekker erstatningsansvaret for entreprenøren gjennom en
utvidet ansvarsforsikring med sprengning.
Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret entreprenøren kan komme i etter samme lov. Hovedregelen er at entreSUHQ¡UHQEOLUDQVYDUOLJIRUVNDGHUGHUVRPGHWHUXWYLVWXDNWVRPKHW
Dette er også praksis ved vurderingen av om entreprenøren er
HUVWDWQLQJVDQVYDUOLJYHGYLEUDVMRQVRJU\VWHOVHVVNDGHU
Dersom sprengningen medfører sprutskader vil entreprenøren være
DQVYDUOLJSnWLOQ UPHWREMHNWLYWJUXQQODJGHWYLOVLXWHQYXUGHULQJ
DYVN\OG6NDGHSRWHQVLDOHWHUVWRUWRJGHWNDUDNWHULVHUHVVRP©IDUOLJEHGULIWªVRPUHJHOPHVVLJLQQHE UHUHWREMHNWLYWDQVYDU

Fem-metersgrensen
Utvidelse med sprengning på ansvarsforsikringen kjøpes som en
løpende årsforsikring i forhold til antall kilo sprengstoff og dekNHUDOWVSUHQJQLQJVDUEHLGERUWVHWWIUDVSUHQJQLQJKYRUWHUUHQJHW
Q UPHUHHQQIHPPHWHUIUDE\JQLQJHWWHUSODQHQVNDOEHU¡UHV6NDO
det sprenges nærmere enn fem meter, dekkes dette som tilleggsforsikring ut fra en konkret vurdering av risikoen på det enkelte
oppdrag.
,IRUKROGWLOWRWDOWDQWDOOVNDGHUVRPEOLULQQPHOGWIUDPHGOHPPHUL
0()UHSUHVHQWHUHUVSUHQJQLQJVVNDGHUHWIRUKROGVYLVOLWHDQWDOO0HQ
VHWWLUHODVMRQWLOVNDGHVW¡UUHOVHUHSUHVHQWHUHUVNDGHQHHWLNNHXEHW\GHOLJEHO¡S*UXQQODJHWIRUXQGHUV¡NHOVHQHUSURVHQWDY0()V
PHGOHPPHUVnGHQE¡ULVWRUJUDGY UHUHSUHVHQWDWLYIRUEUDQVMHQ

IfKDUQRWHUWI UUHVSUHQJQLQJVXKHOOLQQHQIRUHQQXWHQIRUIHPPHWHUVJUHQVHQ6W¡UUHDNWVRPKHWRJVnXWHQIRUJUHQVHQE¡UInQHGWRWDODQWDOOHWXKHOO
\WWHUOLJHUH ,OOXVWUDVMRQVIRWR
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Sprengningsskader 2009-2011
If har gjennomgått innrapporterte sprengningsuhell til selskapet fra
WLO.XQVNDGHUPHGXWEHWDOLQJWLOVNDGHOLGWHUWDWWPHG
'HWYLOVLDWVNDGHUVRPLNNHKDUPHGI¡UWXWEHWDOLQJHUXWHODWWIUD
gjennomgangen.
Undersøkelsen sier heller ikke hele sannheten om de totale skadeNRVWQDGHQHGDHJHQDQGHOHURJEHGULIWHQVHJQHNRVWQDGHUNRPPHUL
WLOOHJJWLOGHWVRPHUXWEHWDOW6NDGHnUVDNHUHULKRYHGVDNLQQGHOWL
WUHNDWHJRULHUYLEUDVMRQVSUXWRJDQGUHnUVDNHU
Tre av fire er sprutskader
3nWUHnUHUGHWXWEHWDOWFDPLOOLRQHUNURQHUWLOVNDGHOLGWHHWWHU
VSUHQJQLQJVXKHOO6W¡UVWHVNDGHHUPLOOLRQHUNURQHURJJMHQQRPVQLWWOLJVNDGHXWEHWDOLQJHULXQGHUNDQWDYNURQHU+HOH
WUHÀUHGHOHUDYDQWDOOVNDGHURJSURVHQWDYVNDGHXWEHWDOLQJHQH
VN\OGHVVSUXWYULJHVNDGHUHULKRYHGVDNYLEUDVMRQVVNDGHU
*HRJUDÀVNVNLOOHUWUHI\ONHUVHJNODUWXW$JGHU5RJDODQGRJ+RUGDODQGVWnUIRUSURVHQWDYVNDGHQHSnODQGVEDVLV(WWHUGHWWH
NRPPHU$NHUVKXVRJ0¡UHRJ5RPVGDOPHGSURVHQWKYHU
Få skader innenfor fem meter
'HWKDULNNHO\NWHVnÀQQHQRHWDOOPHVVLJPDWHULDOHSnJHRJUDÀVN
IRUGHOLQJDYDQWDOOVN\WHEDVHUKHOOHULNNHRPGHWVSUHQJHVPHU
i enkelte områder i landet eller ikke. Så hvorfor det er en skjevIRUGHOLQJSnVNDGHnUVDNRJJHRJUDÀPnY UHRSSWLOEUDQVMHQ
VHOYnVYDUHSn0HQGHWHUSnIDOOHQGHInVNDGHULIRUELQGHOVHPHG
VSUHQJQLQJLQQHQIRUIHPPHWHUQRHVRPVNXOOHEHW\DWDNWVRPKH-

WHQVNMHUSHVEHW\GHOLJQnUVSUHQJQLQJHQVNDOIRUHJnLQ UKHWHQDY
E\JQLQJHU
Derav er det da også grunn til å anta at det er litt å gå på når det
gjelder aktsomhet ved sprengning utenfor fem meter.
Ansvarsfraskrivelser
1RHQVSUHQJQLQJVHQWUHSUHQ¡UHUEHQ\WWHUDQVYDUVIUDVNULYHOVHVVNMHPDYHGVSUHQJQLQJYHGULVLNRI\OWHRSSGUDJLQQHQIRUIHPPHWHU
+YLVEHJJHSDUWHQHHUSURIHVMRQHOOHDNW¡UHUHUGHWWHLXWJDQJVSXQNtet greit, men hvis den andre parten er en privatperson er det langt
fra greit.
Det er entreprenøren som skal kunne det profesjonelle og det hjelper lite med ansvarsfraskrivelse hvis det oppstår en skade. Den vil
LVnIDOOKDVY UWOLWHQEHW\GQLQJ'HWHUXQGHUHQKYHURPVWHQGLJhet ikke anledning til å fraskrive seg ansvaret for grovt uaktsomme
handlinger.
Som en oppsummering kan man fastslå at andelen av sprutskader
HUDOWIRUK¡\'HWWHVWnULNRQWUDVWWLOXWWDOHOVHUIUDRIIHQWOLJHP\QGLJKHWHUVRPVLHUDWVSUXWVNDGHULNNHVNDOIRUHNRPPH)nVNDGHU
LQQHQIRUIHPPHWHUVJUHQVHQVNXOOHRJVnEHW\DWGHWHUPXOLJn
redusere antall skader totalt hvis aktsomheten skjerpes.

Tekst
I 8/)0,&+$(/6(16$/*66-(),)
 $//,$16(5%('5,)7

17 ANLEGGSMASKINEN 02-2013

18 ANLEGGSMASKINEN 02-2013

FIKK NYE E16
RETT I FANGET
Selv om veibygging ikke utgjør hovedtyngden av
RSSGUDJHQHKRV9HÁHQ(QWUHSUHQ¡U$6EOHGHWIULWW
fram for både det ene og det andre da byggingen av
nye E16 startet rett utenfor stuedøra på Slomarka
like øst for Skarnes.
7LGOLJHUHULNVYHLIUD.O¡IWDYLD.RQJVYLQJHURJYLGHUHRYHU0DJQRU
WLO6YHULJHEOHQ\OLJRPG¡SWWLO(RJÀNNVDPWLGLJ¡NWVWDWXVWLOHQ
DYODQGHWVYLNWLJVWHWUDÀNNnUHUPRWUHVWHQDYGHQHXURSHLVNHRPYHUGHQHQLOLNKHWPHG(RYHU6YLQHVXQGRJ(RYHUUMH
9HÁHQ(QWUHSUHQ¡UKDULÁHUHWLnUKDWWWLOKROGSn6ORPDUNDNORVV
inntil gode, gamle riksvei 2, men først i forfjor og i fjor eksploderte
DQOHJJVPDVNLQDNWLYLWHWHQLRPUnGHWPHGRSSVWDUWDYWUHQ\HÀUHIHOWV
strekninger med AS Veidekke og Skanska AS som hovedentreprenører.
6HOYPHGYnUQ UHEHOLJJHQKHWYDUGHWLNNHVHOYVDJWDWYLVNXOOHIn
MREEIRUQRHQDYGHWRKRYHGHQWUHSUHQ¡UHQH9LGULYHUMRYDQOLJYLV
LNNHPHGYHLE\JJLQJ6WRUHIMHUQYDUPHDQOHJJRJJU¡IWHSURVMHNWHU
PHGU¡UPRQWDVMHIRUWUHNNLQJDYNDEOHURJDQGUHEDNNHLQVWDOODVMRQHU
HUGHWYLL9HÁHQWUDGLVMRQHOWGULYHUDOOHUPHVWPHGVLHUSURVMHNWOHGHU
Kjetil Hansen.
0HQVRPHQIRUVPDNSnGHWVRPVNXOOHNRPPHÀNN9HÁHQ(QWUHprenør tidlig i prosessen tildelt et grøfte- og rørmontasjeoppdrag for
(LGVLYD(WVWHGOLJK¡\VSHQWOXIWVWUHNNPnWWHÁ\WWHVQHGLEDNNHQGHU
(SDUVHOOHQYDUSURVMHNWHUW

På hjemmebane+DOYDUG9HÁHQ WY RJ.MHWLO+DQVHQKDUKnQGRPVWRUHRSSJDYHUVRP9HÁHQ(QWUHSUHQ¡UKDUInWWWLOGHOWODQJVQ\H(JMHQQRP6ORPDUND
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Mer riggplass 0DVNLQI¡UHU%M¡UQ9DQJHQLIXOOJDQJPHGJUXQQDUEHLGHQHIRUXWYLGHOVHDY9HLGHNNHVVWHGOLJHNRQWRURJPDQQVNDSVULJJ

Oppdrag for begge
6nYLVWHGHWVHJHWWHUKYHUWDWWRDYGHWUH(VWUHNQLQJHQHLQNOXGHUWH
QHWWRSSHQJRGGHOJU¡IWLQJRJU¡URSSOHJJIRUWUHNNLQJDYNDEOHUWLO
WHOHIRQLRJGDWDWUDÀNNVWU¡PWLOO\VDUPDWXURJDQQHQYLNWLJLQIUDVWUXNtur.
9LÀNNI¡UVWIRUHVS¡UVHOIUD6NDQVNDSnGHUHVSDUVHOOOHQJHU¡VW
*XOOLEUX)XOX HWWHUDWGHYDUWLOGHOWGHQQHNRQWUDNWHQ3DUVHOOHQ
nærmest Kongsvinger, Gulli-Kurudsand, har vi ikke vært involvert i,
sier Hansen.
0HQHWWHUDW9HLGHNNHÀNNNRQWUDNWHQSnSDUVHOOHQPHOORP*XOOLRJ
6OREUXDEOH9HÁHQ(QWUHSUHQ¡ULQYROYHUWLI¡UVWHRPJDQJYHGDW9HLGHNNHÀNNOHLHHWDUHDOWLOULJJSODVVIRUEROLJRJNRQWRUULJJRJHWWHU
KYHUWYHGDW9HLGHNNHOHLGHLQQPDVNLQHUIUD9HÁHQ
6OLNEOLUGHWQRNKHOWIUDPWLODOWHUIHUGLJK¡VWHQ9LKDUMR
hovedkvarter og ressurser konsentrert akkurat her, sier seniorkonsuOHQW+DOYDUG9HÁHQ
Ekstraarbeider
2SSGUDJHWIRU6NDQVNDEOHVWDUWHWRSSK¡VWHQPHQVW¡UVWHGHOHQ
DYRSSGUDJHWJMHQVWnURJEOLUVDWWLJDQJLJMHQLGLVVHGDJHUHWWHUHQ

pause gjennom de verste vintermånedene.
9HÁHQKDUDOWVnInWWWLOGHOWYLNWLJHDUEHLGVRSSJDYHULWLONQ\WQLQJWLO
YHLXWE\JJLQJHQHQGDSURVMHNWHWLXWJDQJVSXQNWHWLNNHYDUVSHVLHOW
LQWHUHVVDQWIRUGHWPDQJHnULJH0()PHGOHPPHW2JÁHUHSRVLWLYH
HIIHNWHUKDUVOnWWLQQ%\JJLQJRJXWOHLHDYHNVWUDEUDNNHULJJPHG
22 rom for Veidekke er en slik tilleggseffekt.
(QDQQHQHUXWOHLHSnWLPHEDVLVWLO9HLGHNNHIRUÀUHIHPDYGH
VW¡UVWHPDVNLQHQHYnUHPHGIDVWHI¡UHUHSnWLPHEDVLVVLHU.MHWLO
+DQVHQ7LOOHJJVDUEHLGHUVRPQnRJGDGXNNHURSSWLOIDOOHUGHUIRU
JMHUQHGHWORNDOHÀUPDHWVHJHQPDVNLQLQQVDWVIRUGL9HLGHNNHV
UHVVXUVHUSnVWHGHWXWQ\WWHVPDNVLPDOWWLORSSGUDJHWLKRYHGNRQtrakten.
Alt ferdig i 2019
6OLNEOLUEnGHO¡SHQGHRJQ\H(RSSGUDJUHWWXWHQIRUVWXHG¡UD
GHQQHYLQWHUHQNM UNRPQHIRU9HÁHQ(QWUHSUHQ¡U
9LQWHUVHVRQJHQHE\UWUDGLVMRQHOWSnQRHODYHUHDNWLYLWHWKRVRVV
)MHUQYDUPHDQOHJJJU¡IWHDUEHLGHUPHGK¡\HNUDYWLOPRQWHULQJVQ¡\DNWLJKHWRJEUXNDYUHODWLYWVPnPDVNLQHUHUXJXQVWLJVDPPHQ
PHGG\SWHOHVHOYRPYLKDUÁHUHWHOHWLQHUHSnVWDOOHQ2SSGUDJHQH
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6QDUWIXOOWNM¡UKjetil Hansen med en liten del av rørlageret som
venter på montering i bakken langs nye E16 mot Kongsvinger.

Utleid0DVNLQI¡UHU$QGHUV/DUVHQPHG9HÁHQV.RPDWVXSn
utleie til Veidekke sørger for omlegging av hovedvannledningen
i anleggsområdet.

2JVnSnXWOHLH Maskinfører Trond Jarle Stenhaugen jobber
med oppgradering av en lokalvei med sin Cat 320E.

9LQWHUGULIW Nysnø over anleggsområdet gjør det vrient å skaffe visuell
oversikt over omfanget av de pågående E16-anleggsarbeidene.

på E16 lokalt slår derfor positivt ut for inneværende vintersesong,
for eksempel med tanke på permitteringer som vi nå får færre av,
VLHU+DOYDUG9HÁHQ
Når hele E16-strekningen på 60 kilometer fra Kløfta til KongsvinJHUVNDOVWnIHUGLJVRPÀUHIHOWV©VPDOVSRUHWªPRWRUYHLHUIRUHO¡SLJ
ikke avklart, men byggherre Statens vegvesen har nevnt 2019
som et mål. Parsellen Kløfta-Nybakk sto ferdig i 2007 med MEFmedlem Huser Entreprenør som viktig hovedaktør, mens de to
siste – Nybakk-Herbergåsen og Herbergåsen-Slomarka – er under
prosjektering.
Totalkostnad for hele strekningen er beregnet til 6 milliarder
2012-kroner, basert på 16,5 meters veibredde, midtdeler og maksimalt 90 km/t i kjørehastighet.
Ifølge Veivesenet er E16 den viktigste og mest naturlige veien fra
Norge over grensen til Sverige for store regioner som inkluderer
Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal og andre viktige områder på
Østlandet.
Solør og Glåmdalen-distriktet får samtidig en fullt oppgradert
kjørevei mot det sentrale østlandsområdet med Oslo og Akershus
som reisemål.

Hovedvannledning
6WUHNQLQJHQ6ORPDUND)XOXVRP9HLGHNNHVNDORYHUOHYHUHLÀNV
IHUGLJVWDQGK¡VWHQRPIDWWHUNLORPHWHUÀUHIHOWVYHLWRSODQfrie kryss med over- og underkjøring, åtte nye brukonstruksjoner
og et komplett system for drenering og håndtering av overvann.
Det røroppdraget tar Veidekke seg av selv, men i tillegg oppgraderes og omlegges deler av kommunens hovedvannledningsanlegg,
der PE-rør i ø450 mm utgjør hovedstrekket.
- Her brukes vår største utleide maskin, en Komatsu PC290 og
maskinfører Anders Larsen ved stikkene, sier Kjetil Hansen.
(WVW\NNHXQQDHUHQDQQHQDY9HÁHQ(QWUHSUHQ¡UVXWOHLGHEHOWHgraver Cat 320E i sving med maskinfører Trond-Jarle Stenhaugen
i hytta.
- Maskinen er satt til forsterkning og oppgradering av en lokal vei
i tilknytning til nye E16.

7HNVWRJIRWR
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Serviceavtale:

EN FORNUFTIG OG
FORUTSIGBAR TOTALPAKKE

“Vi har serviceavtale med Nasta på våre maskiner. Avtalen sikrer meg som daglig leder en forutsigbar hverdag. Jeg mener det er en fornuftig måte å gjøre det på. Det koster mye penger og krever en del
ressurser å kunne holde dette selv. Maskinene blir etterhvert mer og mer kompliserte og vi blir avhengig av å få hjelp av faglærte folk. Det får vi hos Nasta. Det er en trygghet å vite at dersom det skjer
noe med maskinene er det bare å ringe. Det er også positivt med garantitiden på 3 år / 6000 timer
som følger med ved tegning av serviceavtale. Serviceavtale er med på å forsterke totalpakken som
Nasta leverer idag - og gjør min hverdag mer forutsigbar.”

Steinar Bergquist,
daglig leder Bergquist Maskin og Transport AS,
Rømskog.

NASTA AS, Bommestadmoa 4, 3270 Larvik
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik, t: +47 33 13 26 00
f: +47 33 11 45 52, www.nasta.no
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ANLEGGSMASKINEN
UTGIVELSER 2013
Nr.
Materiellfrist
1
2
3
4
5
6
7/8
9
10
11
12

7.
7.
7.
8.
6.
14.
16.
11.
9.
8.
4.

januar
februar
mars
april
mai
juni
august
september
oktober
november
desember

Tekniske data

Utgivelse
17.
19.
19.
18.
21.
26.
28.
23.
21.
20.
17.

Bladformat:
Satsﬂate:
Antall spalter:
Spaltebredde:
Ferdiggjøring:
Utfallende trykk:
Papirkvalitet
4 sider omslag:
Papirkvalitet innmat:
Raster omslag:
Raster innmat:

januar
februar
mars
april
mai
juni
august
september
oktober
november
desember

230x310
185x270
4
42
Stiftet
Ja
200 g gloss
100 g gloss
80
80

I tilfeller hvor materiellfristen overskrides, vil uten forvarsel, siste innrykkede annonse benyttes.
Bladet utformes i InDesign. Elektronisk levering: InDesign-, pdf- og bildeﬁler. Bilder skal være i cmyk og ha
oppløsning på 300 dpi.

PRISER & FORMATER
Annonseformater innenfor margen
1/1 side 185 x 270

Format 4 farger
2/1 side
32 000
1/1 side
18 590
1/2 side
10 790
1/3 side
8 130
1/4 side
6 290
1/8 side
3 890
Spesialplassering
2. omslag
1/1 side
3. omslag
1/1 side
Bakside
1/1 side
Midtside
2/1 side
Bilagspriser
Format
2 sider løst
4 sider løst
4 sider stiftet
8 sider løst
8 sider stiftet
Rabatter
11 innrykk
6 innrykk
3 innrykk

Pris
25 590
28 490
20 090
40 190
31 590

21 190
21 190
23 900
34 290

Maks. vekt
10 gram
20 gram
20 gram
40 gram
40 gram

15%
10%
5%

Stiftet bilag
Leveres i format 303 x 213 mm.
Løst bilag
Leveres i format 293 x 205 mm. Plastpakkes.

1/2 side
Stående:

90 x 270

Liggende:

185 x 133

1/3 side
Stående:

60 x 270

Liggende:

185 x 90

1/4 side
Stående:

90 x 133

Liggende:

185 x 65

1/8 side
Stående:

90 x

Liggende:

185 x 33

65

Utfallende annonser (uten marg)
For utfallende annonser må det legges til 6 mm i
høyde og 6 mm i bredde.
Avbestilling
4 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis
materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser
og stoppordre må gis skriftlig.
Betalingsbetingelser
Netto pr. 30 dager.

LYS Bokenµ1LVVHURJ'YHUJHE\JJHL%MHUJHµVHWWHUHWLQWHUHVVDQWO\VSnHWYLUNVRPKHWVRPUnGHVRPLVWRUJUDGIRUHJnUXQGHUMRUGHQ%LOGHWHUIUD
RPVODJHWSnERNHQ )RWR/LVH%DFNHU

FJELLSPRENGERNE 50 ÅR
”Bergfolket” feirer seg selv med praktbok om NFF og anleggsbransjen.
1RUVN)RUHQLQJIRU)MHOOVSUHQJQLQJVWHNQLNNEOHVWLIWHWL
)RUHQLQJHQIHLUHUVnOHGHVVLWW
nUVMXELOHXPLnU6HOYHMXELOHXPVGDJHQHUQRYHPEHUPHQ
IRUHQLQJHQVWDUWHWMXELOHXPVnUHW
PHGHQIHVWPLGGDJLIHEUXDURJ

XWJLYHOVHQDYDYERNHQµ1LVVHURJ
'YHUJHE\JJHL%MHUJHµ
)RUHQLQJHQVDUEHLGVRPUnGHLGDJ
dekker atskillig mer enn fjellsprengningsteknikk. Her er det
fokus på virksomhet og teknologi

som i videste forstand dekker
EHUJDUEHLG
8WJLYHOVHQDYERNHQEOHPDUNHUW
med en sammenkomst for presse,
forfattere og medlemmer på et
hotell i Oslo tirsdag ettermiddag.
'HUEOHERNHQµ%HUJIRONHWµIRU

første gang presentert.
²%RNHQHUHQGDQQHOVHVUHLVHIRU
IRONLYnUEUDQVMH'HQGHNNHU
tekniske elementer og historie fra
EUDQVMHQRJLQQHKROGHURJVnHOHmenter som går inn i dagens sam-

GRAVESKUFFER? SNAKK MED KNUT! TLF. 33 43 02 46
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www.holgers.no

ANDEBU NÆRINGSPARK
3158 ANDEBU
TEL: +47 33 43 02 00
FAX: +47 33 43 02 01
POST@HOLGERS.NO

FESTBOK: ”Bergfolket” markerer fjellsprenger-foreningens 50-årsjubileum. F.v. Per Bollingmo, Aslak Ravlo og Kaare Flaate har vært redaksjonskomite for boka.

ferdselsdebatt. Hensikten har vært
å lage en bok som er lesverdig,
ikke trettende, sier Aslak Ravlo.
Han har sammen med Per Bollingmo og Kaare Flaate utgjort redaksjonskomiteen bak boka. Den
er satt sammen av artikler skrevet
av en rekke fagfolk på sine felter.
Og det er felter som spenner over
et vidt spekter, fra NFF-historie
via ting som geoteknologi, bergmekanikk og enterprenørskap
til spesialiteter som dagsaktuelle
tunnelboremaskiner (TBM) og
bygging av forsvarsanlegg i fjell.
– Boken er for medlemmer av
NFF, ca 1 000 i tallet, alle foretak
i bransjen og for våre nærmeste

samarbeidspartnere. Vi er gode
venner med MEF og maskinentreprenørene. Vi hadde en gang inntrykk av at de ikke likte oss noe
særlig, men nå har vi gjennom
mange år jobbet godt sammen.
Det er ingen grunn til at vi ikke
skal fortsette med det, sier Ravlo.
– Vi har ønsket å lage en lesverdig
bok som også er et godt oppslagsverk, ikke minst for de yngre
som kommer etter oss. Her er det
bidrag fra mange forfattere med
solid kunnskap fra sine områder,
sier Per Bollingmo.

7HNVWRJIRWR
I JØRN SØDERHOLM

5HDJHUHUSn+HUPDQVHQSnVWDQG
Et av kapitlene i NFFs jubileumsbok er ”Entreprenører og entreprenørskap”, ført i pennen av Per Aftreth. Her blir gruvemannen Robert
Hermansen trukket inn i en oppstilling av personer som har bedratt sine
selskaper. Det har skapt reaksjoner i bransjen. Albert Kr. Hæhre er en av
dem som har reagert.
– Det å sammenligne en hedersmann som Robert Hermansen med de
andre han refererte til ble feil. Robert er en mann som vi vet har levd
som hen handlingens mann. Han har hatt en direkte og ujålete lederstil
VRPMHJYHWPDQJHKDUVHWWRSSWLO-HJYDUVHOYWLOVWHGHGD5REHUWÀNN
gullfeiselen, fullt fortjent. Forskjellen på de Robert og de andre, som du
Per nevnte, er at Robert ikke lånte penger og investerte for å fremme egen
rikdom. Han gjorde dette for å få til en utvikling i regionen. Robert er en
mann som har trodd på noe og vært villig til å stikke frem sitt eget hode
og sin egen nakke for å få dette til. Vi som har vært i denne bransjen i
mange år vet veldig godt at det som var akseptert for mange år siden ikke
kan forsvares i dag. Verden går videre. Men å putte Robert i den kassen
var unødvendig, sier Hæhre til Byggeindustrien.
For øvrig berømmer han NFFs jubileumsbok og –fest.
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FORBEREDER SEG

LYTTER Assisterende vegdirektør Lars Erik Hauer snakker til en interessert forsamling.

Både Jernbaneverket og Statens Vegvesen venter i spenning på NTP. Begge forbereder seg på storinnrykk
av penger, prosjekter og utenlandske entreprenører.

Statens Vegvesen og Jernbaneverket avholdt sin årvisse,
felles leverandørdag Oslo den
siste dagen i januar. For et
publikum på i overkant av 200
ledere og nøkkelpersoner fra
entreprenør- og konsulentbransjen. Her orienterte de to store
byggherre-etatene innen samferdsel om utsiktene for den
nærmeste framtiden.
Og de utsiktene er så lyse at er
behov for solbriller. Byråkratene innen både jernbane og

vei vandrer hvileløst omkring
for tiden, i nervøs venting på
at Nasjonal Transportplan skal
bli lagt fram. Men alle er sikre
på én ting: Det blir plenty å
gjøre framover for de som
bygger vei og jernbane.
Vekst
– Samferdsel er et enormt
tema. Det diskutreres politisk,
og det ventes på Regjeringens
NTP. Nå er vi svært spente på
om Regjeringen vil følge opp
våre forslag, som ble lagt fram

for et år siden. Vi har fått signaler om at at NTP vil komme
rundt påsketider. Vi er rimelig
optimistiske, men vi må vente
med detaljene til NTP legges
fram, sa assisterende vegdirektør Lars Erik Hauer.
Han stilte som Statens Vegvesens øverste representant,
etter at vegdirektør Terje Moe
Gustavsen måtte melde pass
for sykdom.
Sammenlignet med sine nordiske kolleger framstår han
som ”sjefen for de gode tider”.
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I nabolandene Sverige og Danmark er det betydelig magrere
tider, og lenger sør i Europa er
det fullstendig tørrlagt.
– En dansk kollega ga uttrykk
for å se mørkt på framtida. Det
ser ok ut for 2013, men i 2014
er det ingenting. Ingen prosjekter! Det er ulike utfordringer landene imellom, sa Hauer.
I Norge er man spent på hvor
mange milliarder man får til å
bygge for og hvilke prosjek-

PÅ

HØYT TRYKK

1

2

3
1 STATISTIKK Utenlandske selskaper entrer norske prosjekter og norsk statistikk.
2 TOPPLISTEN Listen over de største kontraktsverdiene i
Statens Vegvesen inneholder både gamle kjenninger og
utlendinger.
3 VIP Norsk anleggsbransje vil gjerne holde seg inne
med disse to. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen
(t.h.) og assisterende vegdirektør
Lars Erik Hauer.

ter som skal prioriteres. Den
forskjellen utgjør sin egen
utfordring.
– Det er i norge vi ser vekst
og en giv innen samferdsel.
Ikke andre steder i Europa.
Da er det naturlig at de som
bygger i Europa retter blikket
mot Norge. Det gir oss bedre
konkurranse, og vi kan få mer
vei for pengene. Men det gir
også en utfordring for dere:
Vi tilstreber naturligvis like
konkurranseforhold. Men i det
siste har det likevel dukket

opp eksempler på ulike vilkår.
Seriøsitet i bransjen er også
noe vi må samarbeide om. Der
må vi stå sammen, erkjenne at
vi har en utfordring og sette i
verk tiltak. Den utenlandske
interessen er stor allerede, og
den kommer til å bli større, sa
Lars Erik Hauer.
Utenlandske
Gjennom 2011 og 2012 har
Statens Vegvesens total kontraktsvolum økt 15 prosent i
verdi. Den største økningen

i verdi er på kontrakter over
250 millioner. Utenlandske
selskaper tar en stadig større
rolle i Statens Vegvesens
kontraktsunivers, målt i både
antall anbudsdeltakelser og
antall tilslag.
Men Hauer understreket at det
er viktig for etaten å legge til
rette for at også mindre og lokale entreprenører her i landet
skal kunne konkurrere.
– Også de små entreprenørene
skal kunne konkurrere. Ofte
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blir det mange mellomledd
for våre folk fra den som har
kontrakten til den som faktisk
utfører jobben. Vi ønsker i
mange tilfeller direkte kontakt med utførende. Da må vi
gå ned på kontraktsstørrelse.
Svenskene har satt et tall på
hvor stor andel av Trafikvärkets kontrakter som skal være
totalentrepriser. Min svenske
kollega er nærmest frelst på
den entrepriseformen, roper
”halleluja” og prøver å omvende oss. Men vi ønsker å

JERNBANEDAME – Vi har hatt mest fokus på å bruke opp penga. Nå blir det mer fokus på effektivitet, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger på
Leverandørdagen.
tilpasse entrepriseform og
kontraktsstørrelsen til det
aktuelle formålet. Det er viktig
å være åpen for ulike modeller
i kontraktsstørrelse og entrepriseform, men også å velge
riktig til slutt, sa Hauer.
Han la også vekt på at Statens
Vegvesen framover ønsker å
få både konsulenter og entreprenører inn i prosjekter på et
tidligere stadium enn det som
har vært tilfelle hittil.
Helhetlig
Om vegmannen Lars Erik
Hauer ser fremtiden lyst i
møte når det gjelder satsing
på veg, så trenger ”kollega”
og jernbanedirektør Elisabeth
Enger minst like mørke solbriller.
– Kjempemuligheter! Men her
ligger det også utfordringer.
Uansett om NTP blir si eller
så mange milliarder, så snakker vi her om en vekst. Jeg har
vært med på det forsmedelige
å sende penger vi ikke rakk
å bruke tilbake til Stortinget,
både i 2008, 2009 og 2010. Vi

fikk en økning på 45 prosent,
og klarte ikke å ta unna raskt
nok. Vi klarte det på fornyelse
og mindre arbeider, men ikke
på de store prosjektene. Planene var ikke klare nok. Planprosesser tar alltid lengre tid enn
man tenker seg, og på noen
jernbanefaglige områder hadde
vi ikke nok kompetanse. Spesielt på det særnorske signalsystemet. Vi sliter fremdeles
med å bygge kompetanse, men
vi skal ikke sende flere penger
tilbake til Stortinget. Dere er
vel enige med meg her, spurte
Enger. Og fikk allmenn humring i salen til svar.
Jernbaneverkets utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen
fulgte opp sjefens innledning
med mer konkret informasjon til de som ønsker å være
leverandør til etaten. Hovedfokuset derfra ser ut til å ligge
på store kontrakter, gjerne for
utenlandske aktører. Det er
ikke særlig gode nyheter for
småentreprenører rundt om i
landet. Nikolaisen ønsket også
å berolige de mindre.

Større
– Vi kommer i større grad til
å gå på tverrfaglige prosjekter
i jernbaneteknikk, med større
kontraktsstørrelser. Men det er
ikke riktig at det nå blir bare
milliardkontrakter på jernbane. Det vil fortsatt være mye
arbeid for mindre og mellomstore aktører. Det er ikke sånn
at ”one size fits all”, og at vi
kan bruke samme form på alt.
Det vil være store prosjekter,
tilpasset internasjonale aktører. Men det vil fortsatt være
mange mindre og mellomstore
prosjekter, tilpasset lokale
aktører. Vi ønsker å være helhetlig, men vi må drive skreddersøm når vi syr sammen
prosjektene, sa Nikolaisen.
Også han la vekt på at det skal
effektiviseres i måten leverandører jobber på. Jernbaneverket vil også gjøre det enklere å
være entreprenør for etaten.
– Vi kan effektivisere måten
leverandørene jobber på. For
eksempel gjennom standardisering av tekniske og konseptuelle løsninger. Vi ønsker
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å senke terskelen for å jobbe
på jernbane. Det er – og skal
være – særkrav. Men de kan
gjøres enklere og tydeligere.
Her kan vi legge til rette for
bedre konkurranse og mer effektiv gjennomføring, sa han.
Men det er ikke dermed sagt
at det skal bli enklere å slumse
for de som jobber med jernbane.
– De to viktigste prioriteringene våre er sikkerhet og kvalitet. Vi leverer anlegg som må
ha en svært høy punktlighet,
og der det er svært dyrt å drive
vedlikehold i driftsfase. Der
ligger en stor forskjell på jernbane og vei. Det er vesentlig
for oss å utvikle leverandører
som leverer sikkerhet og kvalitet. Bransjen etterspør, og vi
ønsker selv å være, en tydelig
byggherre. Dere vil få en tydeligere byggherre som stiller
større krav, varsler Harald
Nikolaisen.

Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM

SKOLEELEVER UT
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BEDRER VEI I TELEMARK
Fin skoledag Vidar Hagen Olsen (17), Tom
Andre Langåsdalen (18), Mats Gjerde
Tjønnheim (17) og Thor Bakken (18) koser seg
på «skolen».

Takket være et samarbeid mellom Nome kommune
og Lunde vidaregåande skule, får skoleelever
bryne seg på reelle utfordringer. De utbedrer nå en
skogsbilvei av stor betydning for mange i distriktet.

D

et er mye morsommere å være med på et ordentlig veiproVMHNWVRPGHWWHHQQnÁ\WWHVDQGIUDPRJWLOEDNHSnJUXVtaket der vi ellers holder til med skolen, sier Hans Ivar
Høibø (17) engasjert. Han er en av 30 vg2-elever, fordelt
på to klasser på Lunde vidaregåande skule, som er med på
dette unike samarbeidsprosjektet.
Populære maskiner
På en skogsbilvei like ved Ulefoss, en drøy halvtimes kjøretur vest
for Skien, veksler de 30 anleggsteknikkelevene på å ruste opp veien.
Hver dag er fem elever ute på jobb, mens resten er utplassert i ulike
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I sikte Hans Ivar Høibø (17)

Alle fornøyde Oppsynsmannen i Nome kommune Torbjørn Risdalen, Kontaktlærer Egil Thorsen, avdelingsleder i Nome kommune Per Varøy og
avdelingsleder ved skolen Gro Rantala.
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Stikningsarbeid Mats
Skovlund (18)

kelige grøfter og en langt bedre vei, takket være elevene fra Lunde.
– Jeg har selv gått på skole, og vet at det kan bli litt ensformig å kun
forholde seg til det faste skoleområdet og oppkonstruerte oppgaver
som ikke har noen reell betydning. Her i kommunen har vi masse vei
og lite penger. Denne skogsbilveien, som elevene nå utbedrer, har
liten bruksverdi for kommunen. Likevel er det en viktig turvei og
mange mennesker har hytter her, forteller oppsynsmannen i Nome
kommune, Torbjørn Risdalen, som hadde den opprinnelige ideen til
prosjektet.

bedrifter i fylket. Når Anleggsmaskinen er på besøk en strålende vinterdag er det dobbel bemanning, så hele 10 entusiastiske elever rullerer på å kjøre maskiner og utføre andre oppgaver på anlegget. Og det
er spesielt én maskin det er mest rift om.
– Volvo-graveren (18-tonner, red. anm.) er det morsomste, for det er
den største og kraftigste maskinen, sier Mats Skovlund (18), mens de
andre elevene nikker bekreftende på hodet.
– Dessuten er det vel mest sannsynlig en maskin av den typen vi kommer til å kjøre når vi skal ut i jobb etter hvert.
Mye vei, lite penger
Veien som nå rustes opp av elevene har ikke tidligere blitt prioritert
av kommunen, og har i praksis forfalt i en årrekke. Kombinert med
manglende grøfter har det ført til en del problemer ved dårlig vær, og
redningsbilder har vært et vanlig syn på strekningen. Nå blir det skik-

Alle fornøyde
– Dette er en av veiene kommunen har nedprioritert; det er rett og
slett ikke penger til å vedlikeholde den, istemmer Per Varøy, avdelingsleder i Nome kommune.
– For kommunens del kunne veien egentlig vært stengt; den har faktisk stått på en nedleggingsliste siden 90-tallet. Samtidig har veien
VWRUEUXNVYHUGLIRUHQGHOPHQQHVNHU'HUIRUHUGHWVnÀQWDWYLKDUInWW
til dette prosjektet; alle blir fornøyde, både oss i kommuneadministrasjonen, mange av kommunens innbyggere og ikke minst elevene selv,
som får brynet seg på virkelige oppgaver. Til og med lokale entreprenører har vært positive til dette. Elevene tar jo ikke jobb fra dem,
ettersom kommunen uansett ikke ville brukt penger på denne veien.
Større, viktigere veiarbeider kan vi derimot ikke løse på denne måten;
de må selvsagt ut på anbud. Det er vel kun én eneste person som har
vært litt skeptisk til prosjektet, og det var en som har hytte her oppe
som var redd veien skulle bli så bra at bilene ville kjøre for fort, sier
han.
Kan holde på i årevis
Kontaktlærer for en av skoleklassene, Egil Thorsen, legger heller ikke
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Faglig bistand Mats Gjerde Tjønnheim (17) får assistanse av faglærer
Bjørn Flaatten.
Øvelseskjøring Vidar Hagen Olsen (17)
manøvrerer dumperen.

skjul på sin begeistring for prosjektet, som startet opp i slutten av
september i fjor og skal holde på fram til april i år – i første omgang.
²'HWWHHUHQXWUROLJÀQYHLnGULYHRSSO ULQJSn3URVMHNWHWLQQHE UHU
jobber i alle kategorier; som graving, grøfterensk, boring, sprengning,
pigging og utstikking, i tillegg til prosjekteringen av veien – for å
nevne noe. Vi drifter det som et ordinært anlegg, selv om det jo fremdriftsmessig ikke går like raskt. Veistrekningen er nesten én mil lang
og vi har fullført rundt 1,2 kilometer hittil. Det skal tas en ny vurdering til våren, men dersom prosjektet blir videreført, er det jobb til oss
her lang tid framover – kanskje fem-seks år, forteller han.
Null frafall
Anleggslinja på Lunde vgs. ble satt i gang i 2010, da Egil Thorsen
begynte der, og skal man dømme etter antallet elever, har satsingen
vært en formidabel suksess.
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Suksess Kontaktlærer Egil Thorsen har all grunn til å være fornøyd med prosjektet.

– Vi gikk fra 11 elever i 2011 til hele 30 elever i 2012, fordelt på
to klasser. Og foreløpig har det vært null frafall, sier Thorsen.
– Det er også generelt svært lite frafall ved Lunde, skyter Gro Rantala inn. Hun er avdelingsleder for bygg og anlegg ved skolen, som
totalt har ca. 350 elever.
– Kan være stolte
– Med så mange anleggselever får vi en mye høyere utnyttelsesJUDGIRUKYHUDYGHÀUHPDVNLQHQHYnUHIRUWVHWWHU7KRUVHQ
– Elevene skal ha minimum 40 timers praksis på hver maskin, men
de får jo uansett mye mer enn det her.
Så fort de er ferdige med det påkrevde sikkerhetskurset, blir de
sendt ut for å kjøre maskiner. Vi disponerer et øvingsfelt i form av
et grustak, hvor elevene får øve seg på en rekke virkelighetsnære
oppgaver. Likevel er det ingen tvil om at utfordringene er langt

større her på dette veiprosjektet. Morsommere er det nok også. Det
er i det hele tatt et perfekt sted for elevene å opparbeide seg verdifull praksis på, sier han.
– Alt arbeid utenfor skolen er jo i utgangspunktet positivt, sier
Rantala.
– Dette er dessuten kun vg2-elever, og de skal alle snart ut i læra.
Ved hjelp av dette prosjektet vet de mer om hva de går til. I tillegg
er det noe elevene kan være stolte av senere. Det må jo være litt
morsomt å tenke at «denne veien har jeg vært med å ruste opp»,
sier hun.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
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PROFILEN

SISTE NUMMER
MED GJENGEN

H

ans stilsikre penn og treffsikre kamera har gledet
OHVHUHLÁHUHWLnU+DQKDUWDWWSXOVHQSnDQOHJJVbransjen i over 10 år, og det er nesten så diesellukta
trenger gjennom lukten av burgeren foran meg når
jeg intervjuer Svein Erik Madssveen i denne siste
utgaven med ham som redaktør.

Svein Erik Madssveen har vært journalist i bladet
du har i hendene deg siden 2002 og redaktør de siste fem årene. Hans
genuine interesse for alt som bråker og kan måles i hestekrefter skinner tydelig gjennom både i bladet og, ikke minst, overfor oss andre i
UHGDNVMRQHQ(QWXVLDVWLVNHXWEUXGGVRP©VHSnGHWELOGHWKHU¶D'HWHU
QHVWHQVnGHWUHQQHUPRWRUROMHDYGHWªKDUYLEOLWWYDQWWLOnK¡UHQnU
det nærmer seg deadline. At han (til slutt, som vi skal se) havnet på
rett hylle karrieremessig er det i hvert fall liten tvil om. Og nå er det
altså slutt. Madssveen går av med AFP 1. mars i år, og magasinet han
har vært med på å utvikle og forme det siste tiåret må leve videre uten
hans beskyttende overblikk.

Navn I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Alder I 62
Bosted I FROGNER, SØRUM KOMMUNE
Stilling I REDAKTØR I ANLEGGSMASKINEN
$NWXHOOI GÅR AV MED PENSJON

– Jeg skal bare trappe ned altså, ikke slutte helt å jobbe, nærmest forsvarer Madssveen sin egen avgjørelse om å gå over i pensjonistenes
rekker.
– Det er en tøff jobb å ha ansvaret for et fagmagasin med 11 utgaver i
året, ikke minst med tanke på at vi er en liten redaksjon. Jeg er ganske
sliten. Ikke fysisk, men mentalt har det tatt på. Dessuten føler jeg det
begynner å bli en viss distanse mellom min verden og den nye digitale
YHUGHQ-HJHULNNHSn)DFHERRNIRUMHJYLONXQKDDQDORJHYHQQHU
Nå driver alle og tvitrer og skvatrer hele tida – jeg har ikke motivasjon
eller evne til å bli med på det kjøret der, slår han fast.
– Det første jeg skal gjøre når jeg går av er å ta en brokkoperasjon
VRPMHJKDUXWVDWWLÁHUHnUUHWWRJVOHWWIRUGLMHJLNNHKDUKDWWWLG
Deretter skal se meg om etter noe å gjøre, helst noe som innebærer
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skriving og fotografering, men som ikke krever like mye som den
jobben jeg har hatt til nå. Jeg har fremdeles mye å by på, og er
ikke moden for kista helt ennå. Jeg har ikke tenkt å bli sittende på
prostatabenken, ler han med sin smittende latter og tar en bit av
den bakte poteten foran seg, fylt til randen av tacokjøtt, rømme,
mais og salsa.
– Kanskje blir det noe i denne bransjen – det er jo den jeg kan
mest om.
At han kjenner anleggsbransjen er det ingen tvil om. Madssveen
er nemlig utdannet maskiningeniør og har jobbet i mange år med
blant annet fjellsikring og sjaktboring.
– Midt på 70-tallet begynte jeg som salgsingeniør i Elkem. De
hadde masse gruvedrift i Norge på den tida, og jeg var med å levere borekroner, fjellsikringsutstyr og anleggsdekk til gruvene,
forteller han. – Deretter jobbet jeg i boreavdelingen i MEF-bedriften Entreprenørservice en stund, før jeg ble anleggsleder i Fjerby
Fjellsikring og reiste landet rundt og arbeidet med borerigger,
kompressorer og alle mulige slags anleggsmaskiner.
Så mye har han vært i nærkontakt med anleggsmaskiner at han til
VOXWWÀNNHQSHUPDQHQWK¡UVHOVVNDGH
– Hæ? sier han og ser spørrende på meg, mens han justerer høreapparatet.
²+YRUJDPPHOYDUGXGDGXÀNNK¡UVHOVWDSVS¡UMHJLJMHQ
– Jeg var i 30-årsalderen. Det var jo først og fremst min egen
skyld, men det var dessverre ikke nok fokus på verken HMS generelt eller hørselvern den gangen. Hørselen ble gradvis dårligere, og
etter at jeg til slutt gikk rundt og sa «hæ» hele dagen, ble jeg sendt
på hørselstest. Det viste seg at jeg hadde en rimelig stygg hørselskurve, for å si det sånn. Dermed ble jeg sykemeldt og deretter satt
på attføring. Det var ikke akkurat noen god periode i livet mitt,
men det kom jo noe godt ut av det, sier han.

Helt fra han gikk rundt i kortbukser og skøyt sprettert hjemme på
6WU¡PPHQSnWDOOHWKDU0DGVVYHHQY UWJODGL²RJÁLQNWLO²n
skrive, så veien fra den virkelige anleggsmaskinen til bladet Anleggsmaskinen var kortere enn man kunne tro.
– Jeg er jo opptatt av språk og har alltid likt å skrive. Da jeg var liten
lagde jeg min egen interne familieavis, som jeg kalte Familieposten,
og som jeg ga ut én gang i uka. Der intervjua jeg fatter’n og mutter’n,
og jeg tegna og skreiv med kulepenn om små ting som opptok meg
GHQJDQJIRUWHOOHUKDQPHGVWRULQQOHYHOVH6nLQWHUHVVHQYDUGHÀQLtivt der. Hva så med talentet?
– Etter en klassetur på Coca Cola-tapperiet i Oslo – jeg tror det var
i femte klasse – hadde vi stilskrivingskonkurranse om besøket. Det
HQGWHPHGDWMHJYDQWKHOHNRQNXUUDQVHQRJÀNNHQJDPPHOGDJVWUHNDVVHPHGFRODÁDVNHULSUHPLHVLHUKDQ0HGGHQQHEDNJUXQQHQYDU
det kanskje ikke så rart at Madssveen og rådgiverne fra arbeidsformidlingen sammen kom fram til at journalistyrket kunne være noe for
ham, når han ikke lenger kunne jobbe med anleggsmaskiner.
Veien til journalistutdannelse gikk via distriktshøyskolen i Oppland.
– Jeg studerte samfunnspolitikk og samtidshistorie i to år på Lillehammer. Deretter kom jeg, til min store overraskelse, inn på journalisthøgskolen i Oslo. Jeg var da 40 år og den klart eldste på kullet,
forteller han.
²(WWHUHQGWXWGDQQHOVHÀNNMHJMREEL5RPHULNHV%ODGRJMHJÁ\WWD
da tilbake til Strømmen. Der jobba jeg i 11 år som journalist, og
dekka alt mulig av tenkelige og utenkelige saker. Mot slutten begynte
de å rasjonalisere, og jeg valgte å slutte mens leken var god. I stedet
begynte jeg her i Anleggsmaskinen, som skulle vise seg å være midt i
blinken. Sjargongen i bransjen passer meg bra. Her kan man plumpe
ut med stygge ord og være løs i snippen uten at det gjør noe. Dessuten
snakker jeg jo strømlingmål, med tjukke l-er og a-endinger over hele
linja – altså skikkelig østkantmål.
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Jeg sier mjælk og sjæl, og jeg skriver hund, men uttaler bikkje, ler han.
– Mange oppfatter meg nok som en skøyer – og det er jeg jo også –
men det er selvsagt også viktig å kunne være seriøs i denne jobben.
Men ved å ha en løs tone, kommer man kanskje lettere inn på dem
man snakker med og intervjuer.
– Etter min mening er anleggsbransjen den viktigste bransjen i Norge,
fortsetter Madssveen engasjert. Det er bare skrellet igjen av den bakte
poteten foran ham og han har gått løs på kaffen.
– Man kan jo ikke bygge noe som helst i dette landet uten å grave
I¡UVW6NDOPDQKDHWELNNMHKXVPnPDQI¡UVWJUDYH)¡UGHWEOLUÀnarkitektur og fancy fasader, så må det graves i bakken. De snakka
om operaen i Oslo i 30 år og om hvordan det skulle se ut, men det var
ikke mange som tenkte på «hølet» i bakken som måtte graves først. Vi
skreiv om det «hølet», sier han på sitt klingende østkantmål.
²'HWHUUHWWRJVOHWWHQXWUROLJÀQEUDQVMHRJMHJNRPPHUWLOnVDYQH
alle de bra folka jeg har møtt her i løpet av disse åra. Jeg har alltid
blitt godt tatt imot og jeg kan telle på en hånd de gangene jeg har fått
kjeft for noe jeg har hatt på trykk. Vi spiller jo på lag med medlemsbedriftene våre, og de skal slippe å ligge oppe om natta og være nervøse når vi har intervjua dem, sier han bestemt.
Når den avtroppende redaktøren ikke er på jobb, er han sannsynligvis
nÀQQHSnHWVPnEUXNL*XGEUDQGVGDOHQHOOHUSnHQVHWHUOLWWOHQJHU
opp i dalen. Hvis han ikke kjører en av sine fem biler, da.
– Jeg har mye dølablod i meg. Slekta på farssida kommer fra Gudbrandsdalen, og jeg har arva et småbruk ved Lågen, mens broren min
arva ei seter. Senere kjøpte jeg en hytte like ved setra, så nå har broren
min og jeg ”hytte” rett ved hverandre, forteller Madssveen.
– Vi er der oppe så ofte vi kan; det vil si stort sett hver eneste helg og
alle ferier, så sant det ikke er noe annet vi må gjøre. Men ettersom
dette er på vestsida av Lågen, med lite sol, så bruker vi det kun i som-

merhalvåret, fra påske til og med høstferien, forklarer han.
Når han sier «vi», er det han og kona Dina han mener.
– Jeg møtte Dina på et juleselskap hos en kamerat av meg, jeg tror
det var i 1997. Hun husker jo alltid sånne ting, mens jeg må tenke på
KYLONHQELOMHJKDGGHSnGHQWLGDIRUnY UHVLNNHUÁLUHUKDQRJOXUHU
på om kona kommer til å lese dette intervjuet.
Biler står altså den avtroppende redaktørens hjerte nært.
– Da jeg var ung bygde jeg med min egen Mini Cooper S. Jeg fant
den på en låve på Nes på Romerike. Den var bare et skall med hjul,
uten motor og seter. Opprinnelig var det en Morris Mini 850, men
jeg bygde den om til den legendariske rally Monte Carlo-bilen Morris
Cooper S 1275. Jeg solgte den da jeg begynte å jobbe i Elkem, noe
jeg egentlig alltid har angra på, sier han før han ramser opp de bilene
han har i dag.
– Jeg har en Porsche 911 S Targa, 1974-modell. Det blir jo ikke noe
skikkelig hjem uten en Porsche, vet du, ler han.
– Så har jeg en gammel Golf TDI, 1998-modell, som har gått over
330.000 km. Det er en suveren bil, som går som en klokke ennå.
Videre har jeg en Audi A2 1,4 TDI, en genial bil jeg bare var nødt til å
ha, spøker han.
– I 1986 var jeg i England og kjøpte en MG A. Det er en 1956-modell,
nSHQPHGK¡\UHUDWW-HJKDGGHSODQHURPnÀNVHRJVHOJHGHQPHQ
har ikke fått tid til det. Nå har jeg i stedet planer om å plukke den helt
fra hverandre og restaurere den; bygge den opp igjen og gjøre den
helt strøken. Jeg får jo tid til sånt nå. Men aller først skal jeg som sagt
opereres for brokk. Håper det går bedre enn sist gang jeg ble operert.
Da ble jeg så ør av likegladpilla at jeg fridde til sykepleieren, sier han
og ler sin smittende latter nok en gang.
Tekst og foto
I RUNAR F. DALER OG PRIVAT
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MASKINTEST JCB457 HT

STERK MASKIN,
HØY KOMFORT
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GOD SIKT,

Denne hjullasteren hører til i
toppsegmentet. Framfor alt imponerer
den med god sikt fra førerplassen, men 475
HT er også en sterk maskin med bra trekkraft.
Et noe raskere aggregat ville likevel gjort seg, og
tilgjengeligheten ved service kunne vært bedre.
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MASKINTEST JCB457 HT
Det er bra at JCB våger å holde fast ved muligheten det er å velge bruk
av løftesylindrer på sidene. Løsningen innebærer at man slipper å ha en
stor sentralt plassert hydraulikksylinder midt i synsfeltet. HjørnestolSHQHSnK\WWDHUÁ\WWHWWLOEDNHVOLNDWVLNWHQIUDPRYHUHUXWPHUNHW2J
fortsatt er det relativt stille inne i hytta. Det kommer mer lyd fra ventilasjonsanlegget enn fra motoren. Bra!
Hytta
Framfor alt byr denne maskinen på utrolig bra siktforhold, til og med
til sidene der glasset når helt ned til gulvplanet i hytta. Og under arbeid
PHGSDOOHJDÁHUHUVLNWHQHNVWUHPWJRG
Med tanke på det, er det veldig synd at man har valgt å plassere instrumentpanelet midt i mot frontruta foran rattet slik at det hindrer siktbildet mot skuffen. Og det helt unødvendig.
Instrumentpanelet kunne vært utformet smalere og blitt plassert rundt
rattstammen der det ikke er til hinder. I så fall ville sikten fått full pott i
karakterboka. Bortsett fra dette er displayet svært så trivelig å ha med å
gjøre, lett lesbart og lett å navigere omkring på.
JCB 457 HT er utstyrt med veldig bra arbeidslys både foran og bak.
Eventuelt ville jeg hatt en lampe foran mellom løftearmene for å se
bedre hvor man kjører i mørket.
Knappen for endring av kjøreretning på spakstyringen er litt vrien å
håndtere, den kunne godt fått en mer ergonomisk form.
Solide stigtrinn med fotskrapere og bra plasserte utvendige håndtak/
rekkverk betyr sikker inn- og utstigning. Og skikkelige innvendig dørhåndtak gjør det lett å stenge døra fra førerplassen.
Hydraulikk
Trekkvillig motor og framdriftsystem innebærer at det ikke byr på noe
problem å ta seg inn i materialhaugen. Jeg kunne likevel ønsket meg et
litt raskere løft av aggregatet. Hvis det blir snakk om hastverk – noe det
ofte er i dag – skal det gå kjapt å laste opp en bil. Manøverspaken for å
kjøre lasteaggregatet er litt tungoperert. Mykere fjærer i styretrykkvenWLOHQNDQO¡VHGHQQHÁRNHQ(QK\GUDXOLVNGHPSLQJVDQRUGQLQJSnKYHU
side av maskinen hindrer at fremre og bakre rammer slår i hverandre
ved fullt utsving begge veier.
Motor/drivverk
På testmaskinen koplet spakstyringen ut da hastigheten nådde 15 km/t.
Det er veldig bra ut fra et sikkerhetsaspekt når man kjører på allmenn
vei med spakstyring. Men under arbeid for eksempel på et avstengt
anleggsområde, vil det nok være ønskelig å kunne bruke spakstyringen
helt opp til 20 km/t. (I henhold til våre kolleger i Sverige, er ifølge den
svenske importøren hastigheten for utkopling av spakstyring endret til
nettopp 20 km/t etter at maskinen ble testkjørt, red. anm.)
Service/daglig vedlikehold
JCB 457 HT er ikke best i klassen på service og vedlikehold. Filtrene

Karakterboka

kunne vært lettere tilgjengelige. Hydraulikkoljenivået kan sjekkes utenfra, men for å kontrollere kjølevæskenivået må motordekselet åpnes.
En egen luke med atkomst til oljepeilepinnen er også et savn. Men det
er positivt at rørstussen for dieselfylling er trygt plassert på innsiden av
motordekselet.
De samme dekslene er tunge, og åpnes med håndkraft supplert av gassGHPSHUH2PQRHVNXOOHKHQGHPHGGHPSHUQHÀQQHVGHWLNNHQRHVRP
holder dekslene. Et stag eller annen type låsing i åpen tilstand burde
Y UWSnSODVV'HVVXWHQVDYQHUMHJOnVEDUHPRWRUGHNVOHU'HWÀQQHVKXOO
for hengelås, men dette er kronglete å betjene og ikke spesielt sikkert.
Oljepeilepinne og påfyllingsstuss er plassert inntil motorrommets bakre
vegg. Da jeg skulle sjekke oljenivået glapp lokket, som dermed forsvant
LQQRJQHGLPRWRUURPPHW'HWWRNHQVWXQGnÀQQHLJMHQRJVLNULQJ
ved hjelp av en lenke eller et kjede vil forhindre noe tilsvarende.
Maskintester
I ROBERT NYLUND
Foto
I LARS-OLOF TANDBERG

Hytte
Sikt
Plass
Ergonomi
Instrumentering
Hytteklima

4,5
4,0
4,0
4,5
4,5

Hydraulikk
Følsomhet
Hurtighet
Styrke

4,5
3,5
4,0
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Motor/drivverk
Transporthastighet

4,5

Service
Daglig vedlikehold
Atkomst ved service

3,5
3,5

Totalt

4,1

Tekniske data

Tjenestevekt
Motor
Effekt
Max. Hastighet
Skuffevolum
Tipplast
Brytekraft
Lydnivå hytte
Lydnivå eksternt

20.500 kg
Cummins QSL9
186 kW (250 hk)
v/1.800-2.200 o/min
42 km/t
3,3 m3
14.200/12.184 kg
(rett/sving)
135 kN
70 dB(A)
107 dB(A)

Standard
utstyr
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VWHJVDXWRSRZHUVKLIWORFNXS
$XWRPDWLVNGLIIVSHUUHIRUDQ
,&&2²LQWHOOLJHQWFOXWFKFXWRII
/DVWDUPIM ULQJ
6HQWUDOVP¡ULQJ
.OLPDDQOHJJ
Grunnpris:
Henvendelse Rosendal Maskin AS

MÅNEDENS BIL VW CRAFTER 4MOTION

4 Motion9RONVZDJHQKDUWDWWJRGWL&UDIWHU
4motion er en varebil for de som virkelig
trenger fremkommelighet.
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CRAFTER
I SKOGEN
Volkswagen har laget en Crafter for de som
trenger skikkelig fremkommelighet. Vi har
testet den der den hører hjemme: I skogen.

ARLANDASTAD / STOCKHOLM: Det er en tidlig torsdag januarmorgen. Gradestokken har krøpet god ned i seg selv. Syv lett spente, norske journalisWHUVRPVNULYHURPELOIRUSURIIHUWXVOHUXWDYHW6$6Á\6DPPHQPHGWUH
medarbeidere fra VW-importørens nyttekjøretøyavdeling blir fraktet til
&DU(YHQWV$%HWSDUNLORPHWHUIUDÁ\SODVVHQ+HUEOLUYLSUHVHQWHUWIRU
GDJHQVRSSJDYH2IIURDGWHVWLQJDYWRYHUVMRQHUDY9RONVZDJHQ&UDIWHU
4x4, samt et par Amaroker. Joda, det var faktisk en arbeidsdag. Et av de
utallige ofre man gjør i lesernes tjeneste.
9RONVZDJHQ&UDIWHUHUHQµJDPPHOµNMHQQLQJSnSURIIELOPDUNHGHW/7
HWWHUI¡OJHUHQNRPLRJÀQQHVLHWXWDOOOHQJGHUK¡\GHURJFKDVVL
skapversjoner. Nå har de laget en versjon for bilbrukere som trenger
å komme seg fram også der veien takker for seg. Det er en tilpasning
9RONVZDJHQLNNHKDUWDWWOHWWSnRJGHWHULQJHQµYDQOLJYDUHELOµVRPKDU
fått ekstra trekk på forhjulene vi snakker om.
Drøye formål
Her har fabrikken engasjert østerrikske Achleitner til å bygge bilene om
IUDEDNWLOÀUHKMXOVGULIW'HWHUHWÀUPDVRPOHYHUDY²RJDQWDNHOLJIRU
²nE\JJHÀUHKMXOVWUHNNHUHIRUGU¡\HIRUPnO1¡GKMHOSVRUJDQLVDVMRQHURJ
ÁHUHODQGVIRUVYDUVWnUSnNXQGHOLVWHQ1RHQDYELOHQHGXDYRJWLOInUHW
glimt av i nyhetsreportasjer fra Afghanistan kommer herfra.
Vi blir tildelt to ulike Crafter-versjoner for dagen. En med kort hytte og
lasteplan, og en skapbil med den korteste akselavstanden. De har verken
NDPXÁDVMHHOOHUWDNPRQWHUWPDVNLQNDQRQ0HQGHKDUHWPRWLRQ
SHUPDQHQWÀUHKMXOVWUHNNVSHUUHSnEHJJHDNVOLQJHUVDPWLPLGWHQRJUHduksjonsgir (2,5:1). Diffsperrenene og reduksjonsgiret er luftstyrt. Et lett
trykk på en knapp til hvert formål, så legges det ene terrenghjepemiddelet
etter det andre inn med et lite klonk, et ”pssjt” og et lite kompressor-purr
av og til.
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MÅNEDENS BIL VW CRAFTER 4MOTION

VINKEL Crafter offroad klatrer 46 grader og greier 43 grader sidehelning. Dette er 36 grader.

VINSJ6NDS&UDIWHUHQÀNNJOHGHQDYnIRUVHUHGHQQHEDNNHQVRP
første bil, med vår utsendte bak rattet. Det gikk nesten helt opp. Det
var greit å få testet vinsjen også. Resten av konvoien kom seg greit
opp etter at vi brøytet vei for dem.
Den lille journalistgjengen fordeler seg på de to Crafterne, en singelcab Amarok og en dobbelcab
Amarok rigget av Arctic Trucks.
Vi setter i marsj, og lurer litt på
om det egentlig er rimelig å kreve
lønn for denne dagen. Først er det
noen mil med landeveiskjøring,
på veier som går fra motorvei til
veldig små og svingete, snøkledte
bygdeveier. Crafteren går som
WRJHWPHQXWHQDWÀUHKMXOVWUHNNVsystemet blir satt på den minste
prøve.

Amaroken med den barske Arctic
Trucks-ombyggingen får derimot
demonstrert at brede, piggfrie
helårsdekk er elendige på glatte
vinterveier. Virkelig elendige. I en
sving går den rett fram og ned i
grøfta. Selv med rimelig forsiktig
kjøring. Heldigvis er det ikke
ODQJWWLOQ UPHVWHÀUHKMXOVWUHNNHU
Få minutter og noen latterkuler
senere er den på veien igjen.
Omfattende
Achleitner gjør en temmelig om-

GJØRME Testløypa besto delvis av skogsveier med dype og
gjørmebløte spor. Her hadde ikke tela fått nevneverdig tak, og det
måtte fylles i hullene med trestammer og granbar for å gjøre det
”kjørbart”.
fattende ombygging av forstillingen på offroadversjonen av Crafter. Den opprinnelige forstillingen
erstattes med en ny foraksel med
spiralfjærer og forsterkede komponenter. Bakkeklaringen er økt
med 10 centimeter, og bilen skal
vade i 60 cm dypt vann. Bakkeklaringen på Crafter offroad er
faktisk høyere enn på Amarok. Til
tross for økt bakkeklaring på en i
utgangspunktet høy bil skal den
klare en sidehelning på 43 grader
og 45 grader stigevinkel. Mange
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av våre lesere vet at det er veldig,
veldig bratt. En del førere vil nok
ha gjort i buksa en stund før sidehelningen bikker 43 grader.
Endelig er landeveismilene unnagjort. Spenningen stiger etterhvert
som veien smalner og slynger seg
stadig mer. Til slutt er det ingen
vei igjen. Det vil si: En slags vei
er det nok, et sted under snøen.
Men nå er vi i offroad-land. Vi
”pssjtt-er” og ”klonker” inn både
lavgir, sentersperre og baksperre.

PICK UP Offroad-Crafteren kommer i alle karosseriversjoner opp til fem
tonn, bortsett fra buss. Pick-up-varianten kan være en bra erstatning for
folk som har sverget til store, amerikanske pickuper.
Enn så lenge må vi ha styring, så
frontsperra får vente til vi virkelig trenger den. Følget legger i
vei innover i den svenske skogen.
Aller fremst kjører guiden fra
Car Events. Det føles litt pussig
at han skal ligge der å brøyte vei
i en VW Touareg, av alle ting.
+YDKDUHQÁXII\OXNVXVVXYKHU
å gjøre, foran det ypperste av
Q\WWHRIIURDGHUH9RONVZDJHQKDU
å tilby?
Men den briljerer faktisk med
ypperlig fremkommelighet.
Her hjelper det godt at mannen
bak rattet er ytterst erfaren med
terrengkjøring. Han har et lass
hestekrefter til rådighet, men
vet at det er ett hjelpemiddel
som mer enn noe annet bidrar til
fremkommelighet i terrenget: Det
føreren har mellom øra. Erfaring
og en fungerende forbindelse
mellom hjernen og høyrefoten er
helt nødvendig. Den som lar høyUHIRWHQVW\UHVKRZHWEOLUVWnHQGH
Det samme gjelder den som ikke
helt tør å gi på nok til å komme
over kneika.
Humring
'HWVLVWHÀNN$QOHJJVPDVNLnens utsendte anledning til å

demonstrere i første skikkelige
bakke, til en smule humring fra
kollegene som kom for å beskue
opptrinnet. Der Touaregen etter
litt plundring gikk opp, greide vi
å kjøre skap-Crafteren så fast at
vi måtte ty til den frontmonterte
vinsjen. Bilen viste en virkelig
imponerende evne til å komme
seg opp en ubrøytet bakke. Det
var bare den siste lille kneika
at vi skulle hatt guts til å trykke
enda litt mer på gassen, i stedet
for å slippe den et lite sekund.
Marginene er små ute i villmarken.
0RWRUPHVVLJKDU9RONVZDJHQ
dratt til med den største motoren: 163 hk og voksne 400 Nm i
dreiemoment. Kraften distribueres gjennom en seks trinns manuell girkasse. Offroad-versjonen
kan leveres på alle karosseriutgaver opptil fem tonns totalvekt,
unntatt minibussvarianten. Møllergruppens produktsjef Kjetil
Olafsen la betydelig vekt på hvor
viktig det er for potensielle kjøpere av denne bilen å velge riktig
størrelse.
– Andre varebilkjøpere kan
gjerne velge en størrelse større

KLØKT Firehjulstrekk, bakkeklaring og sperrer er godt å ha. Men det
viktigste hjelpemiddelet er – som alltid – mellom øra på føreren.

enn egentlig nødvendig. Så har
man litt å gå på. Men her er det
viktig at man ikke velger en for
stor bil enn formålet tilsier. Det
går ut over terrengegenskapene,
sier Olafsen.
Volum
Importøren ser ikke for seg at
Crafter offroad kommer til å bli
noen volumselger. Hvis de får
solgt 20 biler i året sier de seg
fornøyd med det. Flere mulige
NXQGHJUXSSHUÀQQHVDQWDNHOLJ
blant Anleggsmaskinens lesere.
Skogs- eller anleggsentreprenører får en servicebil som kommer
seg helt fram til maskinen, og
har plass til et lite verksted. Gruvedrift og enkelte kommunale
tjenester nevnes som aktuelle
bruksområder, sammen med
åpenbare brukere som kraft-/
energiselskaper, Forsvaret,
brannvesen og teleselskaper.
Flere biler skal allerede være
solgt, etter at bilen først ble lansert i høst.
Mot slutten av turen har også
dagslyset takket for seg. Den lille
journalistgjengen har vekslet på å
kjøre Crafter skap, Crafter pick-
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up og de to Amarokene. Vi har
kjørt opp og ned, gjennom nokså
bløte myrhøl og over bergnabber.
Bilene er like hele, men en og
annen stolhet har nok fått seg en
ripe. Crafter offroad demonstrerer en imponerende framkommelighet, og står ikke noe tilbake
for Amarok. Stort sett. Proffbilbrukere som trenger enda mer
fremkommelighet enn dette må
nok se i retning av Unimog eller
lassbærere til skogsbruk.
Arctic Trucks Amaroken som
VPnÁDXEOHWUXNNHUWRSSSnYHLHQ
LJMHQWLGOLJHUHSnGDJHQÀNNVLQ
revansj: Utpå kveldinga måtte vi
over et stort, åpent jorde med generøst snødekke på. Touraregen
PnWWHJLWDSWGDVQ¡VRPÁRPmet over panseret tok sikten fra
sjåføren. Via radio sendte ekspedisjonslederen Arctic Truck-en
LIURQW+HUÀNNGHWRPPHU
store hjulene gjøre det de kan
best: Padle seg gjennom snøen
og tråkke vei for resten av følget.
Og dermed kom alle trygt tilbake
til siviliasjonen.
Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
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TEMA ANLEGGSDAGENE 2013

REKORDRAS PÅ
Med 748 unike deltakernavn, 33 foredragsholdere og 68 utstillere på
deltakerlista for Anleggsdagene 2013 kan MEF notere seg for enda en
rekordoppslutning omkring anleggsbransjens egen gigantmønstring.
Og med rekordmange 270 deltakere på Sprengningsdagen dokumenteres
fordelene med at dette spesialarrangementet i 2011 ble besluttet
lagt inn som et supplement til Vegbyggerdagen
og VA-dagen. På de følgende sidene bringer
vi utdrag fra noen aktuelle temaer.

ANLEGGSDAGENE

TEMA ANLEGGSDAGENE 2013

– KONTRAKTER INN I

Ny Nasjonal Transporplan (NTP) kommer i vår. Ingen tall er sluppet, men Regjeringen
varsler endringer i kontraktsstrategier.
Arrangøren av Anleggsdagene hadde en avtale om at Samferdselsminister Marit Arnstad skulle delta med et innlegg. Men dagen før måtte
statsråden melde avbud, og statssekretær Geir Pollestad kom i stedet.
Det kom nok litt brått på også for byråkraten som laget presentasjonen
Pollestad hadde med seg. På første slide hadde vedkommende glemt
å endre tittelen på departementets representant, og Geir Pollestad var
for anledningen titulert Samferdselsminister.
Utfordringer
Pollestad ble utsatt for gjentatte utfordringer om å gi en rykende fersk
lekkasje fra Nasjonal Transportplan, som skal legges fram senere i
vår. Her var statssekretæren lite meddelsom. I alle fall når det gjelder
tall og annen konkret informasjon.
– Men jeg kan si såpass som at det er behov for mer! Transportbehovet øker. Det samme gjør vedlikeholdsetterslepet. Samtidig opp-

lever vi større påkjenninger som følge av et mer krevende klima. Det
er behov for hundrevis av milliarder til vei og jernbane. Det blir mye
jobb på dere, forkynte han.
Det vil komme noen endringer i kontrakttsstrategien Staten som
byggherre vil anvende i samferdselsprosjekter. Det “avslørte”
statssekretæren på spørsmål fra paneldebattleder Aslak Bonde.
– Ja. Vi vil se drift og vedlikehold i sammenheng med investeringer.
Vi vil se nybygg i sammenheng med oppgradering av eksisterende
vei, sa statssekretær Pollestad.
Utenlandske
Han brukte starten av innlegget sitt til å ønske utenlandske entreprenører velkommen inn på det norske markedet, og understreket at
GHWHURJNRPPHUWLOnY UHEHKRYIRUÁHUHNUHIWHU+DQGHPRQVWUHUWH
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NTP

ENDRINGER – Ja, det blir endringer i kontrakter med nye NTP, bekjente
statsekretær Geir Pollestad overfor møteleder Aslak Bonde.

OVEROPPFYLT Statssekretær Geir Pollestad viste mer enn gjerne fram det
Regjeringen mener er en overoppfylling av Nasjonal Transportplan fra
2009.

også med tall og plansjer det den rødgrønne Regjeringen omtaler som
en “overoppfylling” av den NTPen som ble lagt fram i 2009. I alle
fall målt i penger brukt på planlagte og igangsatte prosjekter. Men
foran den kommende NTPen legger Regjeringen en god del energi i å
dempe forventningene til pengebruken.
– Forventningene foran NTP er skyhøye. I 2009 la vi på hele 45
prosent. Mange vil bli skuffet denne gang. Man kan ikke tilfredsstille
alle. Men vi skal bruke penger smartere, og vi skal planlegge og
bygge raskere. Investeringer er viktig, men det er også drift og vedlikehold, sa han.
'HVRPIRUYHQWHUHQÁRP236ÀQDQVLHUWHSURVMHNWHULVWRUVNDODRJ
med hurtig fremdrift kommer antakelig til å bli skuffet.
²236KDUY UWO¡IWHWK¡\W0HQPDQPnYRNWHVHJYHOIRUnVHSnGHW

som eneste farbare vei. Det har etablert seg en målestokk der rask
fremdrift er lik suksess. Fellesprosjektet E6/Dovrebanen er et eksempel på at det er mulig å oppnå suksess med tradisjonell organisering
RJÀQDQVLHULQJVD3ROOHVWDG
– Vil fylkene få penger til å møte vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, spurte en i salen.
– Det er ingen tvil om at det er behov for økte investeringer. Men
de veiene blir drevet bedre nå enn før organisasjonsreformen, svarte
statsekretæren.
NTP kommer etter påske.
Tekst og foto
I -516'(5+2/0
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VIL FÅ FART PÅ
BYRÅKRATIET
Inntil ti år kan det ta fra konseptvalgutredning til byggestart på et veiprosjekt. Vegdirektoratet og
Regjeringen er enige om at den tiden skal kuttes. Helst ned til det halve.
I en forhåpentlig ikke altfor fjern framtid kan saksbehandlingsprosessen på
HWYHLSURVMHNWJnEHW\GHOLJUDVNHUH'HWÀNNYLVLJQDOHURPIUDÁHUHKROG
Sn$QOHJJVGDJHQH)¡UVWIUDDVVLVWHUHQGHYHJGLUHNW¡U/DUV$NVQHVL
Vegdirektoratet. Han beskrev hele saksbehandlingsprosessen, der det tar
8-10 år å få en sak gjennom kverna fra den første konseptvalgutredningen
WLOÀQDQVLHULQJYHGWDVL6WRUWLQJHW
Konklusjoner
– Vi håper klare konklusjoner i KVU og KS1 skal gi sterkere føringer i
videre planlegging og dialog med kommuner. Totalt tar det 8-10 år å få et
prosjekt igjennom. Det koster mye penger. Da er det viktig at de riktige
prosjektene prioriteres, sa Aksnes i sitt foredrag.
Han ga tydelig uttrykk for at Statens Vegvesen ønsker å korte inn på denne
SURVHVVHQRJDWHWDWHQ¡QVNHUHQPHUIRUXWVLJEDUÀQDQVLHULQJ+DQXQGHUVWUHNHWRJVnDWSURVMHNWHUVÀQDQVLHULQJRJKYLONHQNRQWUDNWVVWUDWHJLVRP
velges er to parametere som henger tett sammen.
– Jeg råder entreprenører til å tro på økt aktivitet, og handle deretter. Bygg
RSSNRPSHWDQVHRJNDSDVLWHWUnGHW/DUV$NVQHV

PROSESS$VVLVWHUHQGHYHJGLUHNW¡U/DUV$NVQHVUHGHJMRUGHIRU
planprosessen i veiprosjekter. Han ser den gjerne kortere.

Signaler
Statssekretær Geir Pollestad fra Samferdselsdepartementet fulgte opp med
tydelige signaler om en innkorting av den byrkratiske prosessen vei- og
baneprosjekter skal gjennom før gravemaskinene belter inn.
– For å få mer vei og bane pr krone må vi ned med planleggingstiden.
Helst ned mot en halvering, sa han i et innlegg på Anleggsdagene.
Men han understreker at det ikke ligger an til at Staten skal kjøre over
kommunene i planprosessene, som det ble truet med da lokalpolitikere i
Ås satte seg på bakbeina i forbindelse med utbygging av E18.
– Det stiller krav til både staten og lokaldemokratiet. Skal det innføres
tidsfrister i planprosessen? Skal vi inn med statlige planer? I noen tilfeller
kan en lokal plan være bedre enn en statlig. Men vi har også sett tilfeller
der en statlig plan hadde vært bedre, sa Pollestad.
Planprosessen
1. Konseptvalgutredning (KVU)
2. Ekstern kvalitetssikring (KS 1)
3. Regjeringsnotat
4. Kommunedelplan
5. Nasjonal Transportplan (NTP)
6. Planlegging etter Plan- og bygningsloven
7. Ekstern kvalitetssikring (KS2)
)RUVODJÀQDQVLHULQJL6WRUWLQJHW
Tekst og foto
I -516'(5+2/0

UTNEVNT Statssekretær Geir Pollestad i Samferdelsdepartementet – for
anledningen “utnevnt” til minister – nærmest lovte en halvering av
planprosessen.
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Uslåelig på
alle underlag.

Entreprenørene velger HeatWork

Løsningen for
herding, tining og
oppvarming

Opptil 4 ganger
raskere herding
om vinteren!

Januar 2013: Bygg, 13000 m3
Dieselforbruk: 3 liter pr time! (gj.snitt)

Unik væskebåren varmeteknologi
• 103kW effekt med markeds
beste drivstoffutnyttelse
• 0-100°C for alle formål
• Fraktes enkelt mellom jobber (<2.000 kg)
• Automatisk generator- eller nettdrift (16A 230V)

Suveren oppvarming med HW aerotempere
• Ingen avgasser eller drivstoffsøl i bygget
• Belaster ikke byggestrøm
• Forbrenner ikke støv
• Kobles enkelt til eksisterende
fyringssystemer

Mest komplett
Best totaløkonomi

Optimal kvalitet på betongarbeid hele vinteren
• Snøsmelting av grunn, forskaling og armering
• Forvarming av konstruksjonsdeler
• Kontrollert herding ved innstøpte PEX rør
• Markedet mest brukte teletiner
(<50cm/døgn, 200-800m2)

Mer beskrivelse, film og referanseprosjekter fra Norge, Sverige og Finland på www.heatwork.com
HW Ice Guard Systems • Teletining • Frostsikring • Byggoppvarming • Betongarbeid • Fjernvarme • Varmt vann • Vinterisolasjon • HW Aerotempere
Produsent/salg:
Forhandler HeatWork region sør:

Telefon 76 96 58 90
www.heatwork.com

Telefon 33 13 26 00. www.nasta.no
Salg- og produktansvarlig Sjur Wethal, 913 47 166
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HeatWork 2.2013

Kontakt oss gjerne for ytterligere opplysninger
Wacker Neuson i Norge: tlf. 63 86 89 00
Vestfold og Telemark: Hella Maskin AS, tlf. 35 97 99 88
Hordaland og Sogn og Fjordane: Hella Service Bergen AS, tlf. 91 10 05 06
Nordland: Alfreds Maskin og Utstyr AS, tlf. 75 52 84 40
www.wackerneuson.com
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– DERE BURDE OFRE EN

GRAVEMASKIN

TIL JUL
Miljø-forkjemperen Rasmus Hansson ba
anleggsbransjen glede seg over
klimaendringene.
Når Rasmus Hansson snakker offentlig, da handler det oftest om
miljøspørsmål. På Anleggsdagene snakket han til en forsamling
han påpekte bør glede seg over klimaendringene.
– Klimaendringene skjer nå. Vi ser direkte konsekvenser av det
her i Norge, i form av mer nedbør. Bergen har fått 4-500 mm mer
nedøbr pr år. Det tilsvarer 4-500 liter pr kvadratmeter, sa Hansson.
Han er leder for forskningssenteret CIENS. Han er gjennom en
årrekke kjent i offentligheten som leder for WWF Norge.
Ironisk
Han var nok en smule ironisk da han påpekte at klimaendringene
er gode nyheter for vår bransje.
– Det er godt nytt for deres bransje. Dere burde ofre en gravemaskin til jul for å takke gudene. Dere kan bare glise, og cashe
inn. De betyr nemlig mer jobb for dere, sa han i stort alvor.
Men det var nok ikke særlig ironisk ment da han påpekte norske
myndigheter “fortsetter å investere massivt i global oppvarming”, og at det det i praktisk handling ikke planlegges for å nå
miljømålene. Verken 2020-målet i Klimaforliket eller FNs togradersmål innen 2050.
Han ba anleggsbransjen – som mer enn noen andre er de direkte
konsekvensene av klimaendringene gjennom arbeidet – om å
bruke tyngden som ligger i denne førstehånds erfaringen.
– Noen vil spørre hvorfor dere skal være en klimastemme. Men
hvem andre skal gjøre om ikke dere gjør det?
Tekst og foto
I -516'(5+2/0

KLIMA Rasmus Hansson
ba anleggsbransjen glede
seg over klimaendringene
og cashe inn gevinsten de
fører til av jobb.
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7HUH[)LQDQFLDO6HUYLFHVWLOE\U
NRQNXUUDQVHG\NWLJHILQDQVLHULQJV
YLON¿UODYUHQWH

TA KONTAKT FOR
ET GODT TILBUD!
Arne Bjarte Tveit tlf 918 86 188 - Salgssjef
Per Magne Knarvik tlf 934 63 754
- Hordaland Sør, Rogaland Nord
Kåre Bjørkheim tlf 934 63 755
- Hordaland Nord, Sogn & Fj, Møre & Roms.
Knut Tollefsrød tlf 480 14 701
- Østfold, Oslo/Akershus, Buskerud
Søren Reidar Haugland tlf 900 72 772
- Vest & Øst Agder, Rogaland Sør
Ingar Aarøe tlf 909 87 100
- Vestfold, Telemark
Sindre Pedersen tlf 995 59 443 - Nord Norge
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SKJERPER HMS-KRAV
Vegdirektoratet er rystet over utviklingen i ulykker
innen entreprisedrift.
Kun et par dager før deltakerne sjekket inn på Anleggsdagene, ble
bransjen rammet av nok en tragisk dødsulykke. En ung maskinfører
omkom da dumperen gikk i fjorden på et anlegg på Vestlandet. Da
var det ikke mer enn noen måneder siden en annen ung dumperfører
omkom da maskinen havnet i elva på et vegprosjekt et annet sted i
landet. Vegdirektoratet er urolig over utviklingen, og skjerper nå inn
HMS-krav overfor entreprenører som jobber for Statens Vegvesen.
– Jeg vier resten av mitt innlegg til noe som bør stå først på agendaen

for oss alle: HMS. Det har vært en forferdelig utvikling i entreprisedriften, med en kraftig økning i antall ulykker. Vi har satt i gang tiltak,
RJVNMHUSHWLQQRYHUIRUHQWUHSUHQ¡UHURJXQGHUHQWUHSUHQ¡UHUVD/DUV
Erik Hauer i sitt foredrag på Vegbyggerdagen. Han er direktør for veg
og transport i Vegdirektoratet.
9HJGLUHNWRUDWHWKDULQQVNMHUSHWSnÁHUHSXQNWHU2SSI¡OJLQJHQDY
standard kontraktsbestemmelse (NS 8406) blir strengere, ved at byggherre kan nekte å godkjenne underentreprenør ved saklig grunn. IKsystem og HMS-resultater kontrolleres og vektlegges spesielt. Statens
Vegvesen vil være nøyere på oppfølging av kravet om at minimum 25
prosent av timeverkene i kontraktsarbeidet skal utføres av hovedentreprenør.
Ved dødsulykker skal leder av berørt virksomhet delta i et møte hos
Vegdirektøren personlig for å orientere om hendelsen og hva som er
gjort i forbindelse med den. Regionvegsjefen skal også delta på dette
møtet.

ALVOR/DUV(ULN+DXHUHUGLUHNW¡UIRUYHJRJWUDQVSRUWL9HJGLUHNWRUDWHW
Han er bekymret for ulykkesutviklingen på anlegg. Her sammen med
sjeføkonom Stein Gunnes i MEF, som var møteleder på Vegbyggerdagen.

Dødsulykker
i 2012
- Dumper rygget ned en stikningsarbeider i tunnel under driving. Underentreprenør på anlegg i sør, 21. juni
2012.
- Arbeidstaker ble truffet av lastelem
på en tilhenger ved lossing av vals.
Underentreprenør på anlegg i vest, 20.
august 2012.
- Fører av gravemaskin druknet etter
at maskin gled ut i et vann i forbindelse med utbedringsarbeid. Underentreprenør på drift, Midt-Norge, 18.
november 2012.
- Dumper kjørte av vegen innenfor
anleggsområde, og havnet i elv. Fører
døde to dager etter ulykken. Underentreprenør på anlegg i vest, 21. november 2012.

– Dette er alvorlig! Det er område vi må ta mer serøst. I bunn for alt
HMS-arbeid ligger holdninger og kultur. Hvis det er noe gærent med
GHVnPnYLHQGUHGHW9LKDGGHÀUHG¡GVXO\NNHUL'HVNMHUVRP
oftest med underentreprenører. Det vil si i MEFs medlemsforetak.
Dette er noe dere vil oppdage at også byggherren setter høyt på dagVRUGHQ2JVnYLVRPE\JJKHUUHKDUHQMREEnJM¡UHIRUnInNXOWXUHQ
slik den skal være. Det er først og fremst en lederutfordring til dere.
De signalene dere gir videre til medarbeiderne, de blir adoptert, påpeNWH/DUV(ULN+DXHU
Tekst og foto
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Ulykkesstatistikk
Beskrivelse

2010

2011

2012

Dødsulykke (K5)

4

5

4

Pers.skade mulig varig men (K4)

4

6

7

29

24

30

Pers.skade < 10 fraværsdager (K2)

41

55

53

Skader med fravær (K2-K5)

78

90

94

Skader uten fravær (K1)

171

161

162

Skader med/uten fravær totalt

249

251

256

Pers.skade >10 fraværsdager (K3)

(Kilde: Vegdirektoratet)
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ALVOR/DUV(ULN+DXHUHU
direktør for veg og transport i
Vegdirektoratet. Han er bekymret
for ulykkesutviklingen på anlegg.

Ren hydraulikkolje?
$UJR+\WRV¿OWHUKXVRJHOHPHQWHUJLUGHJ
 NWROMHUHQKHW
 0LQGUHWU\NNIDOO
 /HQJUHVHUYLFHLQWHUYDOOHU

lekang.com

Brukes av Caterpillar, Demag, Komatsu,
Terex og Volvo.

1550 Hølen telefon 64 98 20 00 kundeservice@lekang.com
)RUKDQGOHUHRYHUKHOHODQGHW
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FORNØYD MED PANEL

OPPMERKSOMHET Paneldebatten var imøtesett med en del spenning før debatten.
Noen ble muligens litt skuffet av at SV var representert ved Geir Ketil Hansen i
VWHGHWIRUSUHVVHPDJQHWHQRJWRJIRUNMHPSHUHQ+DOOJHLU/DQJHODQG

Valgkampen er i gang. Politikere møtte MEF til paneldebatt. – Mange gode
signaler her, konstaterte Trond Johannesen.
Første dag av Anleggsdagene
ble avsluttet med en paneldebatt.
Her møtte MEFs adminstrerende direktør Trond Johannesen
et knippe riks-representanter fra
blå og rødgrønn side av politikken. Debatten “bølget” frem og
WLOEDNHJMHQQRPÁHUHNMHQWH
temaer som berører vår bransje.
Høyre og Frp, representert ved

byggingen de rødgrønne gjerne
står for.
– Det er ikke nødvendigvis
dumt å bygge ut parsellvis. Vi
må bare ha parsellene klare. Vi
vil legge vekt på forutsigbarhet
i større grad enn tidligere, og
vi kommer til å følge opp med
pengene, sa Gorm Kjernli (Ap).
Han uttrykte for øvrig mer

henholdsvis Øyvind Halleraker
(H) og Bård Hoksrud (Frp),
luftet sine ønsker om å organisere utbygging og drift av
samferdsel gjennom egne selsNDSHU2PWUHQWVRPGHU$YLQRU
håndterer luftfarten. Slik vil de
få til en mer helhetlig utbygging
av samferdelsprosjekter, i stedet
for den oppdelte, parsellvise ut-

bekymring for jernbanen enn
veiene.
Behov for forutsigbarhet for anleggsbransjen og prioritering av
drift og vedlikehold ble påpekt
som viktig av alle politikerne.
Men det kan muligens ha mer å
gjøre med publikum den dagen
enn realpolitiske prioriteringer
når det kommer til stykket.

Flekkefjord Produkter AS
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Våre produkter blir produsert i Norge i RAEX 450 / Slitestål - Produsent av utstyr fra 0,5 til 55 tonns gravemaskiner

Flekkefjord Produkter AS - Svegeskogen 11 - 4400 Flekkefjord
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www.graveutstyr.no

- gir deg gode opplevelser

Tlf 38 32 70 70 post@graveutstyr.no
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DEBATT

POLITIKERE MEF-direktør Trond Johannesen (lengst t.h.) møtte blå og
rødgrønne politikere. Fra venstre: Øyvind Halleraker (H), Bård Hoksrud
(Frp), Gorm Kjernli (Ap), Geir Ketil Hansen (SV) og Janne S. Nordås
(Sp). Debatten ble ledet av Aslak Bonde.
MEFs Trond Johannesen sa seg i
alle fall fornøyd med signalene fra
politikerne i debatten.
– Ja, det er mye bra signaler
som kommer her. Jeg registrerer
at det er mye fokus på drift og
vedlikehold. Man har nå en historisk mulighet til å satse. Jeg
håper ikke vi blir skuffet når NTP
legges fram. Det er en del gode

signaler som kommer fra Høyre
og Fremskrittspartiet. Vi vet hva
de rødgrønne står for. Det er bra
at man vil redusere planleggingstiden. Forutsigbarhet er også
viktig. Den gjør at entreprenørene
kan bygge opp kapasitet. Det
er viktig for oss å vite hvordan
samferdselspolitikken vil se ut,
både med eksisterende regime og

UENIG Veg- og jernbane selskap á lá Avinor? Eller parsellutbygging og
tradisjonell organisering? Bård Hoksrud i Frp (t.v.) og Gorm Kjernli i Ap
er ikke enige.

alternativer, sa Johannesen.
– Er kontraktsstrategi viktig
fortsatt, spurte debattleder Aslak
Bonde.
– Man snakker om alle prosjekWHUVRPÀQQHV0HQIRUWVDWWHU
det en del ledig kapasitet, med
derav følgende permitteringer.
Samtidig ser man at utenlandske
entreprenører er på vei inn. Vi

hilser den konkurransen velkommen, så lenge den skjer på like
konkurransevilkår. Vi mener det
er viktig med en differensiert
kontraktsstrategi som passer
næringsstrukturen rundt om i
landet, sa Johannesen.
Tekst og foto
I -516'(5+2/0

VERA ADR TANKER FOR DIESEL
Stabelbar

3

JENT
01

GODK

2
ADR/RID -

1000,
2000,
3000 liter
tanker.

Tlf. 92 41 98 00

veratank.no
info@veratank.no
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,QJHQQnGHTorill Tandberg fastslår at alle former for overgangsordninger er slutt og at DSB heretter ikke gir noen former for disSHQVDVMRQHUSnRPUnGHWVSUHQJQLQJRJVSUHQJQLQJVVHUWLÀNDWHU

BRÅSTOPP for
DSB-DISPENSASJONER
(WWHUÁHUHnUPHGRYHUJDQJVUHJOHUPHOORPQ\RJJDPPHORUGQLQJHUGHWLNNHOHQJHUWLOODWWIRUEHGULIWHUnXWI¡UHVSUHQJQLQJVDUEHLGHUXWHQnKDHQEHUJVSUHQJQLQJVOHGHUPHGJ\OGLJVHUWLÀNDWRSSI¡UWSnOLVWDRYHUIDVW
ansatte.
Og nå er det helt slutt med at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir dispensasjoner i forhold til overgang fra gammelt og
Q\WWUHJHOYHUNIRUVHUWLÀNDWRUGQLQJHQ
- Vi gir ikke dispensasjoner etter 1. januar 2013, fastslår avdelingsdirektør
i DSB, Torill Tandberg.
De som søkte før siste dag i desember 2012 omfattes av overgangsordQLQJHQGHUVRPGHKDGGHJ\OGLJVSUHQJQLQJVVHUWLÀNDWGHQGDJHQ
0HQYLNXQQHLNNHJDUDQWHUHIRUQ\WWVHUWLÀNDWLQQHQMDQXDULnUIRU
dem som søkte sent på fjoråret. Og det er ikke lenger tillatt å utføre
VSUHQJQLQJVDUEHLGHUXWHQJ\OGLJVHUWLÀNDWHWWHUGHQ\HUHJOHQHXQGHUVWUHker Tandberg. Søknader etter 1. januar i år vurderes etter den nye ordningen, og dispensasjoner gis altså ikke.
- Virksomheter som utfører bergsprengning etter denne datoen skal ha
en fast ansatt bergsprengningsleder. Vedkommende kan imidlertid være

deltidsansatt. Uansett, her gis heller ingen dispensasjoner, sier Torill
Tandberg.
0DQJHLN¡
Avdelingsingeniøren med DSB som arbeidsgiver siden 1996 gjentar
målene på området.
- Håndtering av farlige stoffer skal skje uten uhell, og sikkerheten til
tredjeperson skal ivaretas på en tilfredsstillende måte. Farlige stoffer skal
ikke komme på avveie, og brukerne må sørge for å etterleve regelverket
i alle ledd. DSBs oppgave er å levere et funksjonelt og hensiktsmessig
regelverk, og forvalte et trygt og robust samfunn på dette området der alle
tar ansvar, framholder Torill Tandberg.
,QQWLOMDQXDULnUKDGGH'6%XWVWHGWEHUJVSUHQJHUVHUWLÀNDWHURJ
VHUWLÀNDWHUWLOEHUJVSUHQJQLQJVOHGHUH,XQGHUNDQWDYVWRIRUWVDWW
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SnYHQWHOLVWHIRUHQWHQGHWHQHHOOHUDQGUH
2JVnXWHQODQGVNHV¡NHUHKDUIRUDOYRUJMRUWVLWWLQQWRJLQRUVNDQOHJJVEUDQVMH
,QQWLOLIMRUKDUYLKDWWUXQGWIHPV¡NQDGHULnUHWRJGHWIUDVYHQVNHU%ODQW
XWHQODQGVNHEHUJVSUHQJHUHKDUYLQnPRWWDWWV¡NQDGHUIRUGHU
HULQQYLOJHWÀUHKDUInWWDYVODJRJVnODQJWLNNHDYJMRUWRSSVXPPHUHU
7DQGEHUJRPLQWHUHVVHQIUDXWODQGHWVRPKXQNRSOHUGLUHNWHRSSPRWGHQ
HNVSORVLYH¡NQLQJHQDYXWHQODQGVNHHQWUHSUHQ¡UHUVRPGHWVHQHVWHnUHWKDU
NRQNXUUHUWRP²RJWLOGHOVInWW²EODQWVWRUHDQOHJJVRSSGUDJL1RUJH
7XQJWIRUQRHQ
0DVNLQHQWUHSUHQ¡UHQHV)RUEXQG 0() KDULVWRUJUDGELGUDWWWLODWVn
PDQJHKDUInWWVLQHVHUWLÀNDWHULWLGH,I¡OJHVSHVLDOUnGJLYHUIRUVSUHQJQLQJ
RJ2.$%NRQVXOHQW)URGH$QGHUVHQL0()HUXNHODQJHNXUVLUHJLDY
0()NM¡UWIRUVSUHQJQLQJVEUDQVMHQPHGLDOWNXUVGHOWDNHUH
$QGHOHQVRPKDUInWWPXOLJKHWWLOnEOLPHGSnRYHUJDQJHQIUD$VHUWLÀNDW
WLOVHUWLÀNDWIRUEHUJVSUHQJQLQJVOHGHURJHOOHUEHUJVSUHQJHUHUEHW\GHOLJL
YnUUHJLRSSVXPPHUHU)URGH$QGHUVHQ
'HQQ\HRUGQLQJHQIRUXWGDQQLQJDYVSUHQJQLQJVSHUVRQHOOKDUY UWHQ
YLNWLJRSSU\GQLQJVRPEODQWDQQHWLQQHE UHUW\GHOLJJM¡ULQJDYDQVYDUL
IRUELQGHOVHPHGVSUHQJQLQJVDUEHLGHUVLHU7RULOO7DQGEHUJ
- I tillegg har vi hatt gode erfaringer med utpekning av Bransjeråd for
IMHOOVSUHQJQLQJ %I) '6%KDUOLNHYHORSSOHYGDWVHOYHV¡NHSURVHVVHQKDU
Y UWWXQJIRUHQJRGGHODYGHPVRPKDUVDWVHWSnnWLOOHPSHVHJQ\RUGQLQJRJVLNUHVHUWLÀNDWHWWHUJMHOGHQGHUHJOHU
'HWKHOHHUEDVHUWSnHOHNWURQLVNV¡NQLQJPHQYLKDURUJDQLVHUWHJQH
UHNNHUVOLNDWVSHVLDOXWGDQQHWRJV UOLJJRGWIRUEHUHGWSHUVRQHOOKRVRVVKDU
WDWWVHJDYRJKMXOSHWGHPVRPKDUEHGWRPGHWJMHQQRPSURVHVVHQ0HQ
HQDQQHQXWIRUGULQJIRURVVKDUY UWVHQWDQNRPQHSROLWLDWWHVWHU-HJPLQ-

QHURJVnRPDWVHUWLÀNDWHQHVRPQnUnGHUJUXQQHQIRUEnGHEHUJVSUHQJQLQJVOHGHUHRJEHUJVSUHQJHUHKDUIHPnUVJ\OGLJKHW
9DUVOHU©DNVMRQHUª
0HQ'6%KYLOHULNNHSnODXUE UHQHLI¡OJH7RULOO7DQGEHUJ1nHUGHWGH
YDUVOHGHWLOV\QVRUGQLQJHQHVRPVNDOVHWWHVXWLOLYHWIRUIXOOW+XQEUXNHU
IDNWLVNEHJUHSHW©DNVMRQHUª
9LKDUWLOKHQVLNWnI¡UHHWHIIHNWLYWWLOV\Q,QJHQVNDOJnUXQGWSnHWDQOHJJ
LGHQWURDWYLLKYHUWIDOOLNNHGXNNHURSSQHWWRSSKRVGHQHOOHUGHQ%nGH
store virksomheter og små enkeltvirksomheter er like utsatt for mulige
DNVMRQHU9L¡QVNHUUHWWRJVOHWWOLWWXURRPNULQJWLOV\QVRUGQLQJHQVOLNDW
LQJHQNDQY UHVLNUHSnDWYLLNNHNRPPHU-DNWHQYLOVSHVLHOWJnSnDYYLNNRSOHWRSSWLOIRUHNVHPSHODUEHLGNQ\WWHWWLOERUHUDSSRUWHUHYHQWXHOOH
PDQJOHQGHSODQHUPDQJHOIXOOVLNULQJRJODJULQJDYHNVSORVLYHUSnEUXNHUVWHGHURJLNNHPLQVWJUXQGLJNRQWUROODYEUXNHUQHVVHUWLÀNDWHU
7RULOO7DQGEHUJYLVHUWLOVWDWLVWLNNHURYHUDQWDOOVSUHQJQLQJVXKHOOGH
VHQHVWHnUHQH
(WWHUPHGRYHUPHOGWHVSUHQJQLQJVXKHOOOHVHVDYWDEHOOHQHDW
DQWDOOHWYDUQHGHLLI¡UXKHOOHQHLJMHQJUDGYLV¡NWHWLOL
- Gledelig nok har vi ikke hatt omkomne tilknyttet sprengningsuhell- elOHUXO\NNHUVLGHQRJDQWDOOHWVNDGGHHUUHGXVHUWGHVHQHVWHnUHQH
6DWWRSSPRWHWVWDGLJ¡NHQGHRPIDQJDYVSUHQJQLQJVDUEHLGHUYHGQRUVNH
DQOHJJYLVHUWDOOHQHNODUWRJW\GHOLJDWLQQVDWVHQVRPJM¡UHVPHGUHJHOYHUN
RJNRQWUROOHUKDUVWRUYHUGLVLHU7RULOO7DQGEHUJ
7HNVW
I 69(,1(5,.0$'669((1
)RWR
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Markedets kraftigste kalkyleverktøy for
anleggskostnader

Ryttergarden

ProAdm 5 sørger
for full oversikt
over mann- og
maskintimer!

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune
Størst i Norge på veirekkverk
Over 30 års erfaring

39 ansatte og en omsetning
i 2010 på kr 121 millioner

Ta kontakt for en
demonstrasjon

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS 6315 INNFJORDEN
TLF: 71 22 72 22 E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO

Tenkehetta.no

MEF-medlem

Ring oss på 40 00 57 65 – citec.no
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SPRENGNINGSJOBB FOR

8WIRUGULQJHU'HWDOMNXQQVNDSRPGHQLWLGHIRUEHUHGHOVHQHEDNVSUHQJQLQJVDUEHLGHQHODQJV(RJ'RYUHEDQHQQRUGIRU0LQQHVXQGYLONDQVNMHIn
LUULWHUWHELOLVWHULYHQWHN¡WLOnDNVHSWHUHGHPLQLPDOHNRQVHNYHQVHQHGHVHOYPnXWVWn

%HGUHYLWHQGHELOLVWHUVRPIHUGHVODQJV¡VWVLGHQDY0M¡VDLUULWHUHUVHJJU¡QQHRYHUNRUWHVWHQJQLQJVSHULRGHU
QnUGHWVSUHQJHVLIRUELQGHOVHPHGIHOOHVSURVMHNWHW('RYUHEDQHQ0HQGHYHWOLWH²HOOHUPHVWVDQQV\QOLJDEVROXWWLQJHQWLQJ²RPKYDVRPOLJJHUEDNGHQNLUXUJLVNHSUHVLVMRQHQRJLQQVDWVHQVRPIDJIRONHQHPHGDQVYDU
IRUGLVVHRPIDWWHQGHVSUHQJQLQJVDUEHLGHQHOHJJHULGHWGDJOLJHDUEHLGHW
Derfor burde også den jevne biOLVWY UWWLOVWHGHSn$QOHJJVGDgene og lyttet til det veivesenets
fagansvarlig for all sprengning
WLONQ\WWHWIHOOHVSURVMHNWHW(
'RYUHEDQHQ+DUDOG)DJHUKHLP
KDGGHnIRUWHOOHRPJMHQQRPI¡ring og omfang av dette kanskje
KLWWLOVW¡UVWHYHLRJDQOHJJVSURVMHNWSnIDVWODQGHW
(JMHQQRPDQOHJJVRPUnGHW
passerer bokstavelig talt bare
et steinkast unna stedene der
GHÁHVWHDYVSUHQJQLQJHQHHU
NRQVHQWUHUWRJGHWPHGc'7
ELOHU2JVnWRJWUDÀNNHQ
langs Dovrebanen går hyppig i
begge retninger kloss inntil og

SDUDOOHOWPHG(GHWPHVWHDY
SDUVHOOHQ
6LNNHUKHWVLNNHUKHWVLNNHUKHWIDVWVOnU)DJHUKHLPVRPGHW
aller viktigste bak alle planene
VRPHUODJWRJJMHQQRPI¡UHVWLO
minste detalj om sprengningsarEHLGHQHQRUGIRU0LQQHVXQG
.RPPXQLNDVMRQRJVDPDUEHLG
)HOOHVSURVMHNWHWRPIDWWHUNP
ÀUHIHOWVYHLRJNPGREEHOW
jernbanespor nord for MinQHVXQG7LOVDPPHQVSUHQJHV
PLOOLRQHUPEHUJKYRUDY
PLOOLRQHULGDJVRQHQYULJ
sprengning er knyttet til tunnelGULIWIRUEnGHYHLRJMHUQEDQH

0HOORPRJSDOOULJJHURJ
QLWXQQHOULJJHUHULGDJOLJGULIW
9LKDUPRQWHUWU\VWHOVHVPnOHUHRJKDUKLWWLO SHUUHG
DQP DYI\UWVDOYHUVLGHQ
DXJXVWLIMRURSSVXPPHUHU
)DJHUKHLP
Hver dag avfyres mellom ti og
VDOYHUVRPLJMHQLQQHE UHU
HQSURGXNVMRQDY
PEHUJ
)RUnInWLOGHWWHHUWRWLQJKHOW
DYJM¡UHQGH*RGNRPPXQLNDVMRQRJJRGWVDPDUEHLG'DInU
vi også et vellykket resultat!
Slik er noen av de praktiske
utfordringene som de sprengningsansvarlige må forholde seg
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WLOGDJHWWHUGDJWLPHHWWHUWLPH
RJRIWHPLQXWWIRUPLQXWW
)DVWODJWHVSUHQJQLQJVWLGVSXQNWHU.ORNNDRJ
RJPDQGDJWRUVGDJ
* Av hensyn til stor helgetraÀNN.ORNNDIUHGDJHUO¡UGDJHU
'RYUHEDQHQRSHUHUHUPHG
HJQHVnNDOWKYLWHRJJU¡QQH
tider for sprenging koordinert
med NSBs ruteplan gjennom
DQOHJJVRPUnGHW
%UXNHU(URRP
)HOOHVSURVMHNWHWKDUPDQJHDNW¡UHULVYLQJRJEHQ\WWHU(URRP

VIDEREKOMNE

%HVN\WWHOVH3ODWHUPHGVN\WHPDWWHUEHVN\WWHUEDQHOHJHPHWPRWVSUHQJVWHLQRJQHGIDOOQnUVDOYHQHI\UHVDYNORVVLQQWLO'RYUHEDQHQ6HOYKHU
IRUEOHVNLQQHJDQJHQXVNDGG

til endrings- og avvikshåndteULQJUDSSRUWHULQJDYX¡QVNHGH
hendelser (HMS) og annet
prosjektarbeid og deling av
LQIRUPDVMRQ6DPKDQGOLQJIRU
all sprengning er innom stedOLJ(URRPVHQHVWNORNND
GDJHQI¡UVDOYHUVNDOVN\WHV
,QQPHOGLQJDY¡QVNHWVSUHQJning framover må skje innen
NORNNDKYHURQVGDJ'HW
hele koordineres mellom de
ulike parsellene hver torsdag
NORNND
'HWHUIRUVWnHOLJQRNHWÀQXUOLJ
og sterkt fragmentert program
som er i bruk for all sprengQLQJODQJV0M¡VDLI¡OJH+DUDOG
)DJHUKHLP
8WIRUGULQJHQHVRPRIWHVWJnU
LJMHQHUIDVWVHWWHOVHDYQ¡\DNtige sprengningstidspunkter
langs traseen og jernbanen
sammenholdt med innmelding
DYKYHUHQNHOWVDOYHVDOYHVW¡U-

relser og avvikling av noe vi her
NDQNDOOHVLYLOWUDÀNNODQJVYHL
RJEDQHVDPWRJEnWWUDÀNNHQ
Sn0M¡VD
7LOVLVWHVHNXQG
(QDQQHQVWRUXWIRUGULQJJnUSn
å forholde seg til intern anleggsWUDÀNNEODQWGHPDQJHDNW¡UHQH
LSURVMHNWHW
6LVWHLQQVSXUWI¡UVSUHQJQLQJ
RJVHQHVWWRWLPHUI¡UDYI\ULQJ
må vi overlevere byggherren
komplett informasjon som blant
annet omfatter en utarbeidet
Sikker jobb-analyse for akkurat
GHQQHHQHDNWXHOOHVSUHQJLQJHQ
SRVWHULQJVSODQVDOYHSODQRJ
SODQIRUDUEHLGVYDUVOLQJVLJQDOLVHULQJRJVNLOWLQJ)¡UVWQnU
dette får ok! fra byggherren er
GHWNODUWIRUDYI\ULQJVLHU)DJHUKHLP
Konsentrasjonen er altså på
topp til siste sekund hver eneste

JDQJHQVDOYHI\UHVDY
'HWHUDYJM¡UHQGHnKDG\NWLJHHQWUHSUHQ¡UHUPHGSnODJHW
XQGHUVOLNHWHWWHDUEHLGVIRUKROG
RJV UOLJQnUYLRSHUHUHUPHG
SDOOK¡\GHURSSWLOPHWHUKHOW
LQQWLO(PHGNRQWLQXHUOLJRJ
VWRUWUDÀNN
6PDUWMHUQEDQHO¡VQLQJ
)RUWLOGHNQLQJRJEHVN\WWHOVH
av salvene mot nedfall og sprut
brukes mest not og vanlige
VN\WHPDWWHU0DQJHJOHPPHU
at også jernbanesporet er utsatt
IRUVSUXWRJVNDGHUPHQKHUKDU
utbyggerne klekket ut en smart
måte for tildekning i form av
solide plater fullastet med skyWHPDWWHU
- Når en salve er skutt fjernes
sprengstein og annet nedfall
etter salva sammen med skytePDWWHURJGHNQLQJVSODWHU0HWRGHQHUEnGHUDVNRJHIIHNWLY
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og vi har unngått store skader
SnVNLQQHJDQJHQVLHU+DUDOG
)DJHUKHLP
Staten vegvesen har også utviklet metoder for å lokalisere og
IMHUQHXGHWRQHUWVSUHQJVWRIII¡U
oppbygningen av veilegemet
VWDUWHVRSS8GHWRQHUWVSUHQJstoff kan fort bli liggende igjen
hvis en salve er boret med ulike
KXOOG\SHWRJDQQHWDYYLNL
boreretning og hvis berget har
PDQJHVOHSSHU0HUDUEHLGHWHU
SULVHWLNRQNXUUDQVHJUXQQODJHW
RJHUHWHNVHPSHOSnKYRUK¡\W
byggherren har lagt lista for sikNHUKHWSnGHWWHDQOHJJHW
(QJRGE\JJKHUUHHUHQDNWLY
E\JJKHUUHRJVSLOOHUVDPWLGLJ
SnODJPHGHQWUHSUHQ¡UHQHVRP
XWI¡UHURSSGUDJHWVLHU+DUDOG
)DJHUKHLP
7HNVW
I 69(,1(5,.0$'669((1

AT02937

Din spesialist på hengere, traktorer og dieseltanker

XXXCBJMFZUSBJMFSTDPVLrXXXQSPUFDINBDIJOFSZDPVLrXXXGVFMQSPPGDPVL

FUEL PROOF Europas største utvalg av dobbel bunnede
dieseltanker. Fra Europas ledende produsent av frittstående diesel
og aviation tanker.

Komatsu Forest AS er eid av Komatsu-konsernet og Felleskjøpet Agri. Selskapet er eneimportør av Komatsu skogsmaskiner til Norge og er en av de ledende leverandørene innen skogsmaskiner. Selskapet er lokalisert med nytt verksted og kontor i Stange. Komatsu Forest AS tilbyr
nye og brukte maskiner, deler, service og rådgivning til det Norske markedet.
Komatsu Forest AS omsatte i 2012 for 160 millioner og solgte totalt over 120 maskiner.

Vi ønsker å utvide vårt servicetilbud og søker etter

Mekaniker / Servicetekniker plassert i syd Norge
Kvalifikasjoner:
Mekaniker / tekniker med erfaring fra bransjen eller tilsvarende
bransje. Ønskelig med datakunnskaper.
Arbeidsoppgaver:
Service og vedlikehold av skogsmaskiner ute i felt store deler
av syd Norge. Utvikling av nye og gamle kunderelasjoner.

Fuel Proof Highway 10000L

Bailey maskinhengere

Vi tilbyr:
Gode betingelser for rett person. Opplæring. Muligheter for faglig utvikling i et positivt og markedsorientert miljø med gode,
ordnede arbeidsforhold. Servicebil. Gode forsikringsordninger.

Generator tank
1000L til 3000L
kan stables

Frittstående
tank fra 500L til 60 000L

Løs tanker 500 L til 4500L
ProTech
pelehammer

Bailey dumperhengere

Ønskede egenskaper:
Evne til å jobbe systematisk og selvstendig. Gode samarbeidsegenskaper og ordenssans.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:
Daglig leder Tore Aaslund tlf: 901 78 800, mob: +47 992 45 113,
e-mail: tore.aaslund@komatsuforest.com
Søknad med CV sendes innen 15.03.2013 til:
Komatsu Forest AS, Uthusvegen 18, 2335 Stange eller på e-mail.

Stort utvalg av traktorer

"SWJE(JNSF"4 Tlf: 51 65 44 86 - Mob: 928 04 448

www.komatsuforest.no

arvid@gimre.no - www.gimre.no

Flowtite GRP-rør: Et lett valg

www.consilio.no

Å legge rør kan være utfordrende, enten det er et stort eller lite prosjekt, krever store eller små dimensjoner, har høyt eller lavt trykk.
Unike produktegenskaper og fleksible løsninger er noe av det som følger med Flowtite GRP-rør. Vi mener det er et lett valg.

APS Norway AS · Postboks 2059 · 3202 Sandefjord · Telefon: 99 11 35 00 · info-no@aps-sales.com · www.aps-sales.no

Et selskap i

Group
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KLART FOR ÅRETS CAT-KONVOI

3nHWWEUHWW3RQ&DWKDUPHGVHJÁHUHSDUWQHUHSnnUHWV&DW&RQYR\LQQGHOWLWRUHLVHUXWHUPHGXOLNDYJDQJ )RWR3RQ&DW

&DW&RQYR\HULJMHQNODUIRU1RUJHVVYLQJHWHYHLHUPHGWXQJODVWIUDV¡UWLOYHVWRJIUDPLGWWLO
QRUG.RUWHVMHQEHVWnUDYEnGH&DWDQOHJJVPDVNLQHUNM¡UHW¡\HUIUD0$1RJÁHUHSDUWQHUH
PHGGHOHU3RQ(TXLSPHQW
Ruta for årets konvoi er mer omfattende enn noensinne, opplyser Catimportøren i en pressemelding. Det gjelder både antall maskiner, antall
stoppesteder og antall deltakere fra Pon og partnere.
- Ny partner denne gangen er MAN Last og buss med sine lastebiler. Samarbeidet mellom Pon og MAN faller seg helt naturlig. Pon er
MAN-forhandler i Nederland og merket er synonymt med heavy duty
kvalitetsbiler i anleggsbransjen, sier markedssjef i Pon Equipment, Espen
Paulseth.
6W¡UVWWLOQn
Cat Convoy 2013 er delt i to parallelle ruter. Vest-varianten starter 19.
mars, og går via 19 stoppesteder fra sør i Rogaland, via Hordaland, Sogn
og Fjordane og Møre og Romsdal, før den ender opp i Sør-Trøndelag.
©&RQYR\QRUGªVWDUWHUSn5¡URVDSULO'HUIUDJnUGHQJMHQQRPWU¡Qdelagsfylkene og Nordland, før den til slutt ender opp i Troms, nærmere
bestemt Tromsø, rett i forkant av Nord-Norsk bygge- og anleggsmesse
(NBBA).
0DQJHSDUWQHUHPHG
Sitech som er Trimble-forhandler og Caterpillars partner i utviklingen av

integrerte maskinsytingsløsninger, blir også med på lasset. Sitech er et
Pon-selskap, og har etablert en sterk organisasjon siden oppstarten i 2011,
ifølge en pressemelding om konvoien.
- Trimble-produktene er tilpasset anleggsbransjens røffe bruk og krav til
hurtighet og nøyaktighet, meddeler Espen Paulseth.
2JVnXWOHLHRJÀQDQV
Pons eget utleieselskap Pon Rental Norway er en av Norges største akW¡UHULQQHQXWOHLHDYDQOHJJVPDVNLQHURJ3RQ5HQWDOVXWOHLHÁnWHHUWLOHQ
hver tid under fornyelse, framholder Espen Paulseth videre.
0DVNLQHQHLÁnWHQVHOJHVXWVRPWLOPnQHGHUVJDPOHEUXNWPDVNLner, med den mest unike garantiordningen på brukte maskiner – CaterpilODU&HUWLÀHG8VHG
2JVn&DWHUSLOODUVÀQDQVLHULQJVVHOVNDS&DW)LQDQFHEOLUPHGSnWXUHQ
UHSUHVHQWHUWL1RUJHJMHQQRPXWYDOJWHÀQDQVIRONIUD1RUGHD
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1¡\DNWLJKHW-RK(LQDDU6ROKDXJ
med norgespremiere på Spectra
'5EDNNHDYVWDQGVPnOHUVRP
JM¡UODVHUVWDQJHQRYHUÁ¡GLJ

9HLVNUDSHQ\WW.MHOO/LQWKR
WY RJ+HLNR5RKQVWHLQ
fra HBM-Nobas hadde en ny
HBM veiskrape-variant på
XWVWLOOHUSDOMHWWHQ

(WW/LHEKHUUULNHHåkan
Nyhaugen presenterte
Q\HWDEOHUWH/LHEKHUU1RUJHVRP
HQHLPSRUW¡UDY/LHEKHUUVXWYDOJ
DYUHQHDQOHJJVPDVNLQHU
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6SHVLDOULJJ Robert
Osvaldsen i Geosynthia
fortalte om datterselskapet
GeoNors nye radiostyrte
Stonego borerigg.

0DVNLQWLOSDVVHW Stina Lintho Lippestad og Odd Ivar Pettersen på felles stand med presentasjon av Asak
Miljøsteins nye maskintilpassede P-stein for profesjonell belegning av parkeringsarealer.

teknologi og kjøleteknologi som viktige og sterke ben i markedene.

fra Trondheim-avdelingen er fortsatt en eventuell hemmelighet. Humøret var det under snarvisitten i alle fall ikke noe å utsette på.

1\+%0YHLVNUDSH
1\(QJFRQVMHI
Lintho Maskin er godt i gang med å feste grep i Norge med HBM-NoEngcon var uten egen stand på Leverandørmart’n, men spilte rollen
bas veiskraper. Sammen med salgssjef Heiko Rohnstein hos den tyske
VRPHQVODJV©IULWWJnHQGHKDQHªGHUVHOVNDSHWVQ\HVDOJVVMHI7RP6NM¡Oprodusenten presenterte daglig leder Kjell Lintho den nyeste HBM
lingstad ble presentert for kolleger og samarbeidspartnere av Mählers
BG70 A-4-varianten (4x4) for deltakere på Anleggsdagene, men fore-N
mangeårige salgsansvarlig Thomas Børke, som er på vei ut av Mählers
RT
løpig bare i form av brosjyremateriell. BG70 veier 6,5 tonn M
ogAmotoren
salgsapparat i Norge. Mähler skal heretter angivelig håndteres mer
R
Ø
\WHUKN+%0VNUDSHQHKDUÁHUHÀQXUOLJHÀQHVVHURJNDQONHYHUHV
konsentrert fra Sverige.
AND
R
E
V
PHGHNVWUDXWVW\UVRPIURQWVNM UEDNPRQWHUWULSSHUÁHUHVNM
UEUHGGHU
SG Finans-ansatte Tore Sagstuen var innom på snarvisitt hos HesselE
N
T
og automatisk nivellering i to henholdsvis
tre
plan
via
gpsSå
langt er
berg Maskin, der han tidligere har jobbet i fem år før han blant annet
AR
M
R
to maskiner av typen BG130
T-4
(6x4)
levert
til
henholdsvis
Eidskog
forsvant inn i Volvos rekker over en 15-års periode. Arbeidsdagene hos
DØ
ANAnleggsdrift
R
kommune ogVLøype
SG Finans innebærer mer enn nok av gjøremål når nå en stor andel av
E
Evar også på plass medienGausdal.
IRM Norge
nyhet i form av plansjer og muntHQWUHSUHQ¡UHQHYHOJHUOHDVLQJVRPÀQDQVLHULQJVPRGHOOYHGQ\DQVNDIRT N
IHOVHUDYDQOHJJVPDVNLQHU2P7RUH6DJVWXHQÀNNRUGQHWRSSLGLYHUVHRMAlig informasjon om Doosans (tidligere Ingersoll Rand) nye transporDØ table høytrykkskompressor XHP1000 for brønnboring og andre tøffe
ved hjelp av Hesselbergs Maskins Tore Volden og Knut Ove Bremseth
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)HVWDIWHQSn$QOHJJVGDJHQH

$1/(**6)(67)¡UVWHNYHOGDY$QOHJJVGDJHQHP¡WWHVGHOWDNHUQHWLOHQIHVWDYGHW´SHQHUHµVODJHWPHGWUHUHWWHUVPLGGDJRJJRGHYLQHU

751'(5(0XVLNNHQYDUGHWWU¡QGHUEDQGHW1LOVHQ cOEHUJVRP
VWRIRU

)RWR-¡UQ6¡GHUKROP

STÅ-OPP Komiker
*XVWDY1LOVHQÀNN
O¡VQHWOLWWSnVQLSSHQ
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Telenor presenterer

RASKERE NETT

Telenor presenterer en helt ny generasjon Mobilt Bredbånd. 4G betyr
mer fart, flere muligheter og mer moro. Nå får du 4G i de største byene,
og vi fortsetter utover landet. Følg med på telenor.no eller send
SMS med kodeord 4G til 2244.

Rabatt på tjenester fra Telenor
MEF har en rammeavtale med Telenor. Medlemmer i MEF får gunstige rabatter på:
ķ.PCJMUFMFGPOJ
ķ.PCJMU#SFEC¥OE
ķ.PCJMU#FESJGUTOFUU1SPGGOFUU
ķ#SFEC¥OE
ķ'BTUUFMFGPOJ
For mer informasjon om priser og betingelser ta kontakt
med kundeservice på telefon 09000 eller en av Telenors
mange forhandlere.
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SKUFFE

MAT

Jubileumsnytt fra Norslep
3HUcJH6SDUWYHLWHWDEOHUWHLÀUPDHW1RUVOHS$6VRPLnUIHLUHULnUnU)OHUH
Q\KHWHUVNDOODQVHUHVLO¡SHWDYMXELOHXPVnUHWLI¡OJHHQSUHVVHPHOGLQJ,EOHGHW
UHJLVWUHUWWRWDOWKHQJHUHRYHUWRQQLGHWQRUVNHPDUNHGHWIRUGHOWSnPHUNHQH
1RU6OHS'DPP/DQJHQGRUI)OLHJOVDPW7ULROLIW VRPLEOHUHJLVWUHUWXQGHU
DQGUHPHUNHU ,WLOOHJJEOHGHWOHYHUWHWEHW\GHOLJDQWDOOSnE\JJWLOELOKRYHGVDNHOLJ
DYW\SHQ©*XOONDQWGXPSHUªRJWUHNNYRJQHUPHGK\GUDXOLNN1RUVOHSKDULDOOHGH
nUHQHY UWWRQHDQJLYHQGHLEUDQVMHQQnUGHWJMHOGHUSURGXNWXWYLNOLQJRJLNNHPLQVW
LQWURGXNVMRQDY©Q\HªSURGXNWHUVNULYHUEODQWDQQHW1RUVOHSLPHOGLQJHQ

Rokeringer i Motorsalg
$UQH%MDUWH7YHLWWRNMDQXDURYHUVRPGDJOLJOHGHUL0RWRUVDOJ
$66DPPHQPHGGHDQVDWWHSn0LGWWXQVNDO7YHLWLQWHQVLYHUH
RJ¡NHLQQVDWVHQRYHUIRUQ\HRJJDPOHNXQGHUDY0RWRUVDOJ
$6RYHUKHOHODQGHW6DPWLGLJEOHHQVHUYLFHDYWDOHPHG0HVWD
9HUNVWHG$6VDWWXWLOLYHW7YHLWKnSHUDWDOOHNXQGHURJ
VDPDUEHLGVSDUWQHUHYLOPHUNHHQEHW\GHOLJIUHPJDQJL
VNULYHU0RWRUVDOJLHQSUHVVHPHOGLQJ7LGOLJHUH0RWRUVDOJVMHI
)URGH+DWOHVWDGEOHVDPPHGDWRDQVDWWL<RXUV(TXLSPHQW$6
²HWUHQWLPSRUWVHOVNDSHWDEOHUWIRUGLUHNWHLPSRUWDY.DWRIUD
-DSDQ0nOHWHUDWVHOVNDSHWVNDOVWnIRUDOOLPSRUWDYPDVNLQHU
WLO1RUJHRJ(XURSDPHGPnORPnRSSQnVW¡UUHYROXPRJ
EHGUHLQQNM¡SVSULVHUVRPNDQNRPPH0RWRUVDOJ$6RJYHUXP
6OLWHGHOHU$6WLOJRGHL1RUJHKHWHUGHWLVDPPHSUHVVHPHOGLQJ
0RWRUVDOJ$6YHUXP6OLWHGHOHU$6RJ0HVWD9HUNVWHG$6
RSHUHUHUGHVVXWHQVRPI¡UVOLNDWDOONXQQVNDSRJHWDEOHUW
NRQWDNWXWDGWLOJDPOHRJQ\HNXQGHURSSUHWWKROGHV

5LVDVHOVNDS%36VHUWLÀVHUW
%36VHUWLÀVHULQJHQDY5LVDEHGULIWHQ$6%HWRQJHUHQPLOHS ORJHQ
LQVSLUDVMRQIRUUHVWHQDYEHGULIWHQHL5LVDNRQVHUQHWVNULYHUWRSSVMHI
%M¡UQ5LVDLHQSUHVVHPHOGLQJ2J%36NRRUGLQDWRU7RU0DJQH
7XIWHHULNNHLWYLORPDWWULYVHOHQEODQWGHDQVDWWHQnHUP\HVW¡UUH
%36 %HWRQJ3URGXNVMRQ6\VWHP HUHQVHUWLÀVHULQJXQGHU6,17()
6NDQGLQDYLDVVW¡UVWHXDYKHQJLJHIRUVNQLQJVNRQVHUQ$UEHLGHWPHG
nVHUWLÀVHUH+DOOKRV$6%HWRQJEHJ\QWHQRYHPEHURJ
GHVHPEHULIMRUEOHKDOOHQ%36VHUWLÀVHUW6HUWLÀVHULQJHQRPKDQGOHU
EODQWDQQHWKHOHSURGXNVMRQVSURVHVVHQIUDUHQKROGVRUWHULQJRUGHQ
VLNNHUKHWRJDUEHLGVPHWRGH6HUWLÀVHULQJHQKDQGOHURJVnRPKYRU
YHUNW¡\VNDOY UHLKDOOHQ6LNNHUKHWHQHUK¡\HUHRJSURVHVVHQPHU
HIIHNWLYVLHU7XIWHVRP¡QVNHUnYLGHUHI¡UH%36VHUWLÀVHULQJHQWLOGH
¡YULJHIHPSURGXNVMRQVKDOOHQHWLO$6%HWRQJ

Billigere Mitsubishi ASX
1\H0LWVXELVKL$6;E\USnPHUHQQEDUHHQIDFHOLIWIRUVLNUHU
QRUJHVLPSRUW¡UHQLHQSUHVVHPHOGLQJ)RUXWHQRSSIULVNQLQJDYIURQW
RJKHNNHUEDNKMXOVRSSKHQJHWKHOWQ\WWRJJLUEHGUHYHLJUHSI UUH
YLEUDVMRQHURJP\NHUHDYGHPSLQJ,QQYHQGLJHUEODQWDQQHWVHWHQH
KHOWQ\HQDYLJDVMRQVRSSOHJJHWQ\WWRJ'$%UDGLRHUEOLWWVWDQGDUG
$6;NRPPHUIRUWVDWWVRP[RJ[RJSULVVWLJHQEHJ\QQHUQn
NURQHUODYHUHHQQIRUPRGHOOHQVRPIDVHVXWKHWHUGHWYLGHUH
IUD0LWVXELVKL0RWRU1RUJH

76 ANLEGGSMASKINEN 02-2013

Færre lassbærere
6WDWLVWLNNHQIRUDQWDOOQ\UHJLVWUHUWHODVVE UHUHL6YHULJHLYLVHUHQVYDNQHGJDQJ
LIRUKROGWLO0HQVQ\HHQKHWHUÀNNVNLOWHULIMRUEOHQ\UHJLVWUHUWL
VNULYHU(OPLD:RRGLHQSUHVVHPHOGLQJ-RKQ'HHUHGRPLQHUHUOLVWDWRWDOWPHG
PDVNLQHURJHQPDUNHGVDQGHOSnSURVHQW.RPDWVXSnDQGUHSODVVQRWHUWHVHJIRU
HQKHWHU'HUHWWHUI¡OJHU3RQVVH5RWWQHRJ(FR/RJ ELOGHW PHGKHQKROGVYLVRJ
Q\UHJLVWUHUWHODVVE UHUH(NVSHUWLVHQWURUnUVDNHQWLOGHQGDOHQGHRPVHWQLQJHQDYQ\H
ODVVE UHUHKHQJHUVDPPHQPHGPDUNHGHWVDYYHQWHQGHQ\VJMHUULJKHWSnPXOLJHQ\KHWHU
VRPSUHVHQWHUHVSn(OPLD:RRGL-|QN|SLQJWLOVRPPHUHQ

Hymax styrker staben

TBM-avtale LNS/Robbins

)HPQ\HPHGDUEHLGHUHHUDQVDWWKRV+\PD[$6DOOH
PHGVROLGIDJOLJEDNJUXQQRJODQJHUIDULQJPHGGHOHU
VDOJVVMHI)URGH$QGHUVHQ7HUMH%MHUNH  HUQ\WHNQLVN
VMHIRJKDULPDQJHKDWWVDPPHVWLOOLQJKRV$/0DVNLQ
RJ0LWVXELVKL*DIIHOWUXFN1RUJH$VJHLU%UDDWHQ  
HUDUEHLGHQGHIRUPDQQYHG+\PD[YHUNVWHGHWL2VOR
RJVNLIWHUEHLWHHWWHUPDQJHnUKRV.LHVHO6NDQGLQDYLD
7RP.MHWLO(ULNVHQ  NRPPHUIUD1RUVNH6NRJRJHU
VHUYLFHPHNDQLNHUSnYHUNVWHGHWL2VORPHQVNDORJVn
MREEHXWHLIHOW2JVn(ULN(YHQVWXHQ  NRPPHUIUD
1RUVNH6NRJRJHUVHUYLFHPHNDQLNHUKRV+\PD[PHG
YHNWSnNODUJM¡ULQJRJVHUYLFHSnEnGHQ\WWRJEUXNW
0LQGDXJDV3XWHLNLV  NRPPHUIUDYHUNVWHGHWKRV2VOR
9HLRJVNDOVRPVHUYLFHPHNDQLNHUMREEHPHGNODUJM¡ULQJ
DYQ\HPDVNLQHURJVHUYLFHSnEUXNWRJNXQGHPDVNLQHU
YHGYHUNVWHGHWL2VOR

/HRQKDUG1LOVHQ 6¡QQHU /16 RJ5REELQVHUHQLJHRPHQLQWHQVMRQVDYWDOH
IRUOHLHDYHQ5REELQVKDUGURFN7%0PHGGLDPHWHUPVRPVNDOERUHRP
ODJNPDYYDQQYHLHQSnUHQRYHULQJHQDY1HGUHRJYUH5¡VVnJDYHG.RUJHQL
1RUGODQG$YWDOHQRPIDWWHUEODQWDQQHWRSSO ULQJDY/16SHUVRQHOOIUD/16)RU
I¡UVWHJDQJKHUWLOODQGVVNDOGHWPRQWHUHVHWWUDQVSRUWEnQGJMHQQRPKHOHWXQQHOHQ
IRUXWWUDQVSRUWDYPDVVHU.DSDVLWHWRSSJLVWLOWRQQWLPHRSSJLU/16LHQ
SUHVVHPHOGLQJ'HQDNWXHOOH7%0·HQKDUWLGOLJHUHY UWLEUXNSnXWE\JJLQJHQDY
.DUDQMXNDUSn,VODQGRJNRPPHUWLO1RUJHLDXJXVWHWWHURPE\JJLQJL2KLR86$

Nyutviklet tineslange

Lederskifte hos
Norman Olsen Maskin
(WWHUnUVRPWRSSVMHIL1RUPDQ2OVHQPDVNLQ$6RYHUODWHU6YHUUH*DEULHOVHQ
VMHIVWROHQWLO3HU$UYLG+HQQXP  6HOYEOLUKDQDUEHLGHQGHVW\UHOHGHUL
PRUVHOVNDSHW1RUPDQ2OVHQ+ROGLQJ$6*DEULHOVHQKDUPHUHQQnUVIDUWVWLGL
E\JJHEUDQVMHQRJDQOHJJVEUDQVMHQRJKDUEODQWDQQHWPDUNHUWVHJVRPVW\UHOHGHU
L0DVNLQJURVVLVWHUQHV)RUHQLQJ3HU$UYLG+HQQXPKDUWLGOLJHUHHUIDULQJIUD
ELOEUDQVMHQRJUHLVHOLYVEUDQVMHQ

7HVVODQVHUHUHQVSHVLDOWLOSDVVHWYDUPWYDQQVODQJHIRU
WHOHWLQLQJ6ODQJHQHUG¡SW7HVV+HDWRJHUVNUHGGHUV\GG
IRUPRELOHWHOHWLQHUH6ODQJHULYDQOLJHJXPPLPDWHULDOHU
HUVRPUHJHOLNNHJRGWQRNHJQHWIRUK¡\HWHPSHUDWXUHU
RJOHYHWLGHQHUNRUWVNULYHUSURGXNWDQVYDUOLJKRV
7HVV-DQ(ULF+DDJHQVHQLHQSUHVVHPHOGLQJ'HQQ\H
7HVV+HDWVODQJHQRSSJLVnY UHHQQ\WHNVWLODUPHUWµ
YDULDQWSURGXVHUWLHQVSHVLDOJXPPLVRPHURSWLPDOW
HJQHWIRUK¡\HYDQQWHPSHUDWXUHURYHUODQJWLG
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Introducing
Komatsu

FORESTRY QUALITY PRODUCTS
Nyheten Komatsu 895 er en gigant i alle viktige perspektiver. Ta bare
den nye store hytten som gir deg et eksepsjonelt høypresterende
førermiljø. Eller den kraftige E3 Power motoren som minimerer
både utslipp og drivstofforbruk. Nye HST-transmisjonen og ny
kraftig boggi med de nye 28,5’’ hjul som optimerer både trekkraften,
fremkommeligheten og skånsomheten.

www.komatsuforest.no

895 er også utstyrt med den nye Komatsu 165F kranen som ser til at
denne giganten har styrke i reserve når du trenger den mest. For ikke
å snakke om tilvalget til førermiljø – Komatsu Comfort Ride – en helt
ny hydraulisk hyttefjæring som gir overlegen dempingsegenskaper.
Et stort steg fremover for både ergonomi og produktivitet. Akkurat
som det moderne skogbruk krever.
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Millionavtale Pon Rental - Risa
Risa-konsernet har igjen valgt Pon Rental Norway AS som hovedleverandør av
utleiemaskiner og -utstyr.

Enighet Konsernsjef Bjørn Risa (t. v.) valgte Jone Ølberg og Pon Rental
VRPKRYHGOHYHUDQG¡UDYOHLHPDVNLQHURJXWVW\ULÀUHnUIUDPRYHU

Pon Rental Norway og Risa-konsernet ble like over nyttår enige
om en rammeavtale gjeldende
fram til 2015, med opsjon på
ytterligere to år, på utleie av
maskiner og utstyr.
Avtalen har en verdi på om lag 24
millioner og innbefatter hovedsakelig Cat maskiner, lifter og agJUHJDWHUGHQHVWHÀUHnUHQH5LVD
som med sine fem datterselskap
utgjør et av landets ledende entreprenørselskaper, opererer innen
mange ulike områder og stiller
derfor store krav til kvaliteten på
maskin- og utstyrssortimentet de
leier.
9LXWYLGHUVWDGLJÁnWHQYnUQRH
som vil gi Risa maskiner av nyere
dato med det siste av teknologi og
i topp stand, samt et godt utvalg
maskiner og utstyr å velge blant,
sier daglig leder Jone Ølberg i
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Pon Rental Norge i en pressemelding.
Pon Equipment AS etablerte seg
i 2007 på maskinutleiemarkedet i
Norge ved å åpne første Cat Rental Store i Rogaland. Pon Rental
Norway AS er utgangspunktet for
Cat Rental Store-konseptet som
består i å kombinere styrken til
den lokale Cat-forhandleren, Pon
Equipment.
Risa-konsernet ble etablert i 1948
og består i dag av fem datterselskap som sysselsetter 670 ansatte
og omsatte for 1,6 milliarder
kroner i 2011. Konsernet driver
grunnarbeid gjennom graving,
sprenging, oppfylling, planerLQJRJPDVVHIRUÁ\WQLQJIRUXWHQ
utførelse av store veivedlikeholdskontrakter med Statens vegvesen.

Ny hjulplate - mange fordeler
En ny patentsøkt hjulplate/hjulring for hjulgående gravemaskiner gir bedre stabilitet og bedre
driftsøkonomi. Administrerende direktør Leif Sædberg i Rubberstyle AS viser også til økt dekklevetid på en
av Stangeland Maskins hjulgravemaskiner med om lag 2.000 timer.
Selskapet har utviklet hjulringen som skal gi store fordeler for
både maskinfører og maskineier, sammen med Stangeland Maskin
AS – en av Norges største maskinentreprenører.
Den patentsøkte ringen i stål monteres mellom tvillinghjulene på
hjulgående gravemaskiner og forhindrer blant annet at stein og
fremmedlegemer presses inn mellom dekkene. Resultatet viser
seg i form av langt færre punkteringer og mindre driftsstans. Men
hjulringene har også vist seg å ha andre fordelaktige egenskaper
i forhold til stabilitet, kjørekomfort og levetid på dekkene,
framholder salgssjef Harry Opheim i en pressemelding.
Stangeland som partner
Leif Sædberg skryter av et konstruktivt og positivt samarbeid
med Stangeland Maskin AS i forbindelse med utviklingen av det
nye produktet. Stangeland er genuint opptatt av drift og HMS,
og utmerker seg ved å være et særdeles veldrevet selskap, er
Sædbergs erfaring.
- Stangeland prioriterer å jobbe tett med leverandører som
kan bidra til å gjøre deres hverdag bedre, skriver han i
pressemeldingen.

punkteringer og mindre driftsstans, er maskinene blitt mer stabile
etter at platene ble montert, og at kjørekomforten har økt.
Stangeland anslår videre at levetiden på dekkene er økt med om
lag 2.000 timer etter at de hjulplatene kom på plass.
- Summen av dette gir oss bedre driftsøkonomi for maskinparken
og mer fornøyde maskinførere, meddeler Tommy Stangeland om
den patentsøkte hjulplaten.
Dekker flere bransjer
Selskapet Rubberstyle driver fra nye lokaler ved Dusavik-basen
i Stavanger og har en moderne maskinpark med produksjon og
leveranser av produkter i gummi, PU og silikon. Firmaets historie
går helt tilbake til 1924, og sortimentet har naturlig nok endret
seg kraftig i årenes løp. De tekniske gummiproduktene er nå
innrettet mot industri-, maritim- og offshorerelatert virksomhet,
men leveransene er fortsatt også produkter til kommunalteknikk,
bilbransjen, kontorbygg og husholdninger, heter det videre i
pressemeldingen.
Omsetningen i 2013 forventes å passere 30 millioner.

Montert på 20 maskiner
Tommy Stangeland med overordnet ansvar for maskinparken
hos Stangeland Maskin sier at de har montert hjulplatene på
samtlige 20 hjulgående maskiner. Han påpeker at i tillegg til færre

Redigert tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I RUBBERSTYLE AS

3nDOOHÀUHBildet viser en av Stangeland Maskins hjulgravere med
ferdig monterte hjulringer mellom tvillinghjulene.

Trangt om plassen Hjulplaten hindrer stein og andre fremmedlegemer
i å feste seg mellom tvillinghjulene på hjulgravere.
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KUBOTA MINIGRAVERE
- så kommer du frem nesten over alt
Kubota K008

Kubota U10-3

Vekt:
1020 kg
Bredde:
Justerbar 70 - 86 cm
Brytekraft: 9,8 Kn

Vekt:
1150 kg
Bredde:
Justerbar 75 - 99 cm
Brytekraft: 10,4 Kn

Standard skuffe: 30 L
Hk- feste: S30 mekanisk
Variabelt understell
Veltebøyle

Standard skuffe: 30 L
Hk- feste: S30 mekanisk
Servo oppererte spaker
Zero-tail
2 speed belter
Variabelt understell
Veltebøyle
Rekkevidde på bakken 350 cm!!

Fantastisk stødige maskiner med lang rekkevidde. Begge utgavene leveres med opplegg for
ekstrahydraulikk, og et bredt utvalg av skuffer og utstyr er tilgjengelig. Dette er en ypperlig maskin for bruk
innendørs eller på ekstremt trange plasser.

ra
f
s
i
Pr
.0
0
0
139.

Telefon: 62 33 06 60

Leveres med 3 år eller 3000t garanti.

www.hymax.no

AN N O N S E

Veterantreff
2013 –
KROATIA, 14. – 21. SEPTEMBER
«De som søker paradis på jorden bør komme til Dubrovnik»; sa den britiske dramatikeren og forfatteren Georg
Bernhard Shaw etter at han besøkte byen i 1929. Nå har
du sjansen til å følge oppfordringen. Meld deg på til
MEFs veterantreff i Dubrovnik i Kroatia i september!
Den vakre gamlebyen med kirker fra gotikken, renessansen og barokken, samt byens vel bevarte klostre, palasser og fontener står på
UNESCOs verdensarvliste.
Gamlebyen er en levende by med fastboende innbyggere, butikker,
restauranter og kaféer. Den vel bevarte forsvarsmuren rundt gamlebyen er nesten to kilometer lang og opp til fem meter på det breGHVWH0XUHQKDUÁHUHWnUQRJXWNLNNVSXQNWRJGHWHUHQÀQVSDVHUWXU
å gå oppå muren og speide utover byens røde tak, takterrasser, travle
gater og livet innenfor og utenfor muren.
Det er ikke for ingenting at Dubrovnik også omtales som Adriaterhavets perle.
Det detaljerte programmet vil være klart i andre halvdel av februar.
Invitasjon, program og påmeldingsskjema blir distribuert via e-

post til tidligere deltakere og øvrige medlemmer som er potensielle
deltakere. De som ikke har e-postadresse vil motta informasjonen
via post. Info blir også tilgjengelig på www.mef.no. Antall plasser er begrenset, så hvis du ønsker å sikre deltakelse kan du sende
en e-post til Solbjørg Brandsgård, Escape Travel AS, solbjorg@
escapetravel.no, eller Bjørg Fossum, MEF, bjorg.fossum@mef.no.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørg Fossum, telefon 22 40 29 10
eller 913 19 289.
'HOWDNHUHVRPNRPPHUIUD7URQGKHLPRJ%HUJHQNDQÁ\WXUUHWXU
direkte til Dubrovnik, med tilslutning til gruppen der. Kontakt Escape Travel AS v/Solbjørg Brandsgård for nærmere orientering,
telefon 22 01 71 76, eller e-post: solbjorg@escapetravel.no.
Og husk: Du må ikke være pensjonist for å delta.

Felles kjente – felles utfordringer
Daglig leder Vidar Kristoffersen hos Ottar Kristoffersen Eftf. AS har deltatt på mange tidligere veteranturer i
MEF-regi, og har for lengst meldt seg på høstens tur til Dubrovnik.
- I den byen har jeg aldri vært,
og jeg ser veldig fram til høstens
tur, sier Vidar Kristoffersen som
nesten kan regnes som en veteran
også når det gjelder antall deltakelser opp gjennom årene.
- Første gangen ble jeg med av
ren nysgjerrighet, og ble imponert. Etter hvert har jeg på disse
turene truffet mange andre aktører
i MEF-systemet som er kommet
opp i moden alder, sier han.
Mange har bygd opp sine egne
virksomheter, men det er ifølge

.ULVWRIIHUVHQLNNHDOOWLGOHWWnÀQne noen som er villige til å bygge
videre på det som er skapt. Samvær med veteraner som er vokst
opp i bingen av MEF-medlemmer
med sine mange erfaringer, og
som møtes igjen etter kanskje 40
år, er særdeles nyttig og givende
når samtalene handler om både
fortid og framtid.
- Vi er mange felles bekjente som
står overfor felles utfordringer,
sier Kristoffersen.
Rammen omkring veteranturene

er samtidig så godt tilrettelagt at
totalopplevelsen blir helt spesiell,
synes han.
- Arrangørene legger opp til
PDQJHÁRWWHXWÁXNWHUPHGVHYHUdigheter som blant annet gir økt
kunnskap om lokal byggeskikk og
kultur. Og det er bra for oss nordmenn å utvide horisonten med
bedre forståelse for andre folks
daglige tilværelse og levesett, sier
Vidar Kristoffersen.

STORT: VA er et stort fagfelt.

Stort verk om stort fagfelt

Ikke akkurat “VA for dummies”
Norsk Vann ga i høst ut bokverket “Vann- og avløpsteknikk”. Den enkle
tittelen til tross; dette er et ytterst komplett og seriøst standardverk om
VA-teknikk. Under professor Hallvard Ødegårds redigering er den skrevet som en en lærebok for høgskoler og universiteter. Men den er også en
ypperlig håndbok for alle som jobber med vann og avløp. Det er ikke noe
man tar med ut i grøfta, men folk som jobber med VA har forhåpentlig
sørget for å tilegne seg kunnskapen før de står der med støvlene på. Det
er lagt vekt på at Vann- og avløpsteknikk skal nå en bred målgruppe i VANorge, og den vil være velegnet som håndbok og oppslagsverk i tillegg til
å være en lærebok for studenter ved høgskoler og universiteter.

– I de senere årene har det vært en dalende interesse for vann og avløpsfag blant studenter. Målet er at denne læreboken skal være med å snu
denne trenden og på den måten styrke rekrutteringen til VA-bransjen, sier
Norsk Vann i sin omtale av boken.

Vann- og avløpsbransjen dekker et bredt spekter av oppgaver. Dette gjenspeiles ved at bransjen har behov for mange ulike typer kompetanse.

Tekst
I JØRN SØDERHOLM

Hvis alle som er involvert i VA-arbeid, enten det er som prosjekterende
eller utførende, hadde kunnskapen dette bokverket representerer, så ville
alt ett mye bedre ut. Da er det bare noen milliarder kroner som står mellom oss og en tipptopp norsk VA-infrastruktur.
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3nÁ\WWHIRW)UHGKHLPPDVNLQKDUÁ\WWHWIUD6NLSWYHGWWLOGLVVHQ\HORNDOHQHL6S\GHEHUJ )RWR)UHGKHLPPDVNLQ

Fredheim Maskin til Spydeberg
Fredheim maskin AS med mangeårig tilhold i Skiptvedt har vært gjennom en så sterk vekst at selskapet
KDUVHWWVHJQ¡GWWLOnÁ\WWHLQQLQ\HRJVW¡UUHORNDOHUL6S\GHEHUJ
De nye lokalene i Myrerveien i Spydeberg er om lag tre ganger
større enn de utfasede lokalene i Skiptvet, og måler totalt 3.300
m2. Anlegget har totalt sju verkstedløp med 25 meters lengde og er

topp moderne med alle verkstedfasiliteter, ifølge daglig leder Per
Olav Fredheim.
Nybygget inneholder dessuten to automatiske vaskehaller for
anleggsmaskiner og trailere, tre løp med 10-tonns traverskran og
to EU-haller for lastebil som leies ut til samarbeidspartner Esbjug
transport.
Anlegget omfatter også et stort delelager på totalt 750 m2 og en
butikkdel med deler for Keestrack samt noe rekvisita til lastebiler i
forbindelse med vaskehallene.
Esbjug er fast partner på transport, og selskapet holder hus på
samme sted som Fredheim maskin.
Keestrack-lokalene i Skiptvet på 1.050 m2 på den 8,5 mål store
tomta skal nå leies ut eller selges fordi all norsk virksomhet i
VHOVNDSHWHUÁ\WWHWWLO6S\GHEHUJ9HUNVWHGORNDOHQHL6WRFNKROP
beholdes likevel for for den svenske virksomheten.
2012 ble nok et rekordår for både maskinsalg og omsetning, ifølge
Fredheim.
- Oppstarten i nye lokaler har også gått meget bra. Vi nevner for
eksempel Keestrack-maskin nr. ni i rekken til Feiring bruk AS,
NRPSOHWWÀQNQXVHUYHUNSOXVV6WDFNHUWLO/\VKDXJHQSXNNYHUNRJ
Combo til Norsk pukkservice, sier Per Olav Fredheim.

Vekst Per Olav Fredheim opplevde sterk vekst i
selskapet han leder også i 2012.
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Region Vest
Fortjenstmedalje i sølv til Per Kasper Jensen

8QGHUMXOHOXQVMHQKRV9HVWDIMHOO$6Sn1HVWWXQÀNN3HU.DVSHU-HQVHQ
(bildet) overrakt MEFs fortjenstmedalje i sølv for 20 års lang og tro
WMHQHVWHLÀUPDHW'DJOLJOHGHU0RUWHQ+DQVHQVWRIRURYHUUHNNHOVHQ
Per Casper Jensen har gjennom sin tid i Djønne Maskin og senere
Vestafjell AS vært anleggsmaskinfører, og har gjennom arbeidet
ELGUDWWLÁHUHDYGHVWRUHVDPIHUGVHOVSURVMHNWHQHUXQGW%HUJHQ,NUDIW
av tillitsmannsvervet har han også bidratt til et godt arbeidsmiljø i
Vestafjell AS. Per Casper har i alle år vært kjent for sitt gode humør
og ståpå-vilje for både bedriften og kollegene. Som pensjonist vil
han nå bli savnet av alle kollegene som ønsker ham lykke til videre i
håp om at han ofte vil stikke innom sin mangeårige arbeidsgiver for å
hilse på.

Overraskende heder hos Brødrene Flatebø

Albert Selland, Inge Selland og Agnar Grindheim har blitt tildelt
Medaljen for lang og tro tjeneste for til sammen 112 år hos Brødrene
Flatebø. Medaljene ble overrakt de tre anleggsmaskinførerne av
GDJOLJOHGHU3HGHU)ODWHE¡SnÀUPDHWVMXOHERUGLGHVHPEHU
- Det Kongelige Selskap for Norges Vel er stolte over å kunne
tildele Medaljen for lang og tro tjeneste til Albert Selland (42 år),
Inge Selland (40 år), Agnar Grindheim (30 år). Så mange år hos
samme arbeidsgiver vitner om en god arbeidsplass, sier Lars Mork
Gundersen, administrerende direktør i Norges Vel.

'HWYDUNMHPSHÁRWWnInPHGDOMHQRJGHQNRPKHOWRYHUUDVNHQGH
-HJKDUY UWLÀUPDHWLnUQnWLOYnUHQRJGHWHUYHOGLJEUDnMREEH
her. Det er gode tider og mye arbeid, sier Albert Selland. Akkurat nå
kjører han anleggsmaskin i forbindelse med utbygging av fylkesvei 46
og Sandsfjordbruprosjektet.
Det er tre Selland-brødre som kjører anleggsmaskin, en av dem driver
for seg selv, mens Albert og Inge er ansatt hos Brødrene Flatebø.
Sammen med kollega Agnar Grindheim mottok de to brødrene hver
sin Medalje for lang og tro tjeneste.
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NYTT FRA REGIONENE

Region Midt
Fagdag for elever VG2 Anleggsteknikk og
VG3 Anleggsmaskinmekaniker

Okab Sør- Trøndelag arrangerte fagdag fredag 4. januar
for elever i anleggsteknikk fra
Støren og Åfjord, og elever fra
VG3 anleggsmaskin mekanik-

ker faget. Det var i overkant av
50 elever på samlingen.
Tema for denne dagen var litt
EUDQVMHO UHGHWEOHYLVWÀOP

fra 1920 tallet, da de første
dozerne kom på markedet og
ÀOPIUDYHJE\JJLQJIUD
Geir Sandvik fra PON fortalte
om vedlikehold av maskiner,

Region Sørvest
Lederskifte
i MEF avd.
Agder
Fritz Ivar Lundbakk (til
høyre) gikk av som leder i
MEF avdeling Agder etter
14 år på årsmøtet den 1.
februar i år. Klubba ble
høytidelig levert videre
til nyvalgt leder Asbjørn
Sandås.
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økonomisk kjøring og kostnader med tomgang kjøring.

NYTT FRA REGIONENE

Region Øst
6W\UHP¡WHU
LYDNNHUQDWXU
Styrene i MEF avd. Hedmark
og avd. Oppland valgte å ha
styremøtene sine i den norske
fjellheimen på Lauvåsen Fjellstue i Gålå.
På Lauvåsen jobbet styrene med
årsmøteforberedelser og med de
respektive arbeidsplanene for
2013. God, norsk husmannskost
sto på menyen og lokalitetene
går helt tilbake til 1896.

Styrene i Hedmark og Oppland,
samt regionsjef Jan Myrvold.

(UGX\UNHVVMnI¡UHOOHUKDUGXDQVDWWHVRPHUGHW"
NLF og MEF i Oslo, Akershus og Østfold har forhandlet frem et tilbud
i forbindelse med kravet om etterutdanning for yrkessjåfører. Avtalen er
gjort med Romerike Buss- og Trailerskole AS (RBT), Kløfta og Wright
7UDÀNNVNROH$6%RUJHQKDXJHQ.XUVHWJMHOGHUIRUDOOH\UNHVVMnI¡UHQHL
medlemsbedrifter av NLF og MEF i Oslo, Akershus og Østfold.
Det er også gjort avtale for Oppland og Hedmark med Sevendal TraÀNNVNROH$6+DPDURJ$UQH(/XQGVWDG7UDÀNNVNROH$6*M¡YLN2P
noen ønsker å gjennomføre kurset der, er det bare å ta kontakt dit. Fristen
for når etterutdanningen skal være gjennomført, avhenger av utløpsdato
SnVHUWLÀNDWHWQVNHUGXHOOHUQRHQLGLQEHGULIWnGHOWDSnHWDYGHQHYQWH
NXUVHQHWDNRQWDNWRJDYWDOPHGGHQWUDÀNNVNROHQVRPHUEHVWIRUGHJ

5RPHULNH%XVVRJ7UDÀNNVNROH$6.O¡IWD
:ULJKW7UDÀNNVNROH$6%RUJHQKDXJHQ 
6HYHQGDO7UDÀNNVNROH$6+DPDU

$UQH(/XQGVWDG7UDÀNNVNROH$6*M¡YLN

7OI
7OI
7OI
7OI

+ROGGHJLQIRUPHUWRJSDVVSnDWGXRJGLQHVMnI¡UHUKDUJ\OGLJVHUWLÀNDW
Husk å si fra om at du er medlem av NLF eller MEF.
©9LJM¡URSSPHUNVRPSnDWYLLNNHNDQJDUDQWHUHDWWLOEXGHQHVRPKHUHU
fremforhandlet er de beste som markedet kan tilby, men de bør være blant
GHEHVWHªRSSO\VHU(ULN5\QQLQJ*XWWRUP7\VQHV 1/) -RQ6WHQUXGRJ
Jan Myrvold (MEF)

MESSER OG KONFERANSER 2013
PDUV$YIDOOVGDJHQH
Holmenkollen Park hotell Rica, Oslo Arr. MEF

MXQL(OPLD:RRG
Jönköping, Sverige

VHSWHPEHU%DXPD$IULFD
Johannesburg, Sør-Afrika

PDUV%\JJPDVNLQHU
Svenske Mässan, Göteberg

MXQL0()$
Stavanger. Arr. MEF

24.-26. oktober: IFAT India
Mumbai, India

DSULO7XQQHOGDJHQH
Gardermoen. Arr. Tekna

MXQL%\JJRJ$QOHJJVPHVVH
Tromsø Arr. MEF og NESO

2014

DSULO%DXPD
Munchen, Tyskland

VHSWHPEHU$QOHJJVWUHIIHalden Moss. Arr.
MEF

PDL0DV]EXG
Int. mask.messe Kielce, Polen

VHSWHPEHU'\UVNX·Q
Seljord
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PDL$QOHJJ
Haugesund. Arr. MEF
MXQL0()$
Trondheim. Arr. MEF

MEF-AKTØREN

HELGE HAARBERG

TILBAKE TIL
1970-ÅRENE
Daglig leder Helge Haarberg i Haarberg Maskin AS
L7UDQE\IDQWSOXWVHOLJLJMHQGHQnUJDPOHÀUPDlogoen i et gammelt skrivebord på låven. Nå pryder
GHWRSSULQQHOLJHYLVXHOOHXWWU\NNHWDOOHÀUPDHWVRIÀVLHOOHGRNXPHQWHUDQOHJJVPDVNLQHURJÀUPDELOHU

- Vi skulle ha feiret 40-års jubileum i fjor, men det ble en travel
høst så vi bestemte å utsette den
store festen med medarbeidere,
kunder og forretningsforbindelser til vårsola skinner og graset
er grønt, forklarer Helge Haarberg overfor Anleggsmaskinen.
- Derfor er markeringen lagt til
slutten av februar i anledning
nye maskin- og bilanskaffelser
som vil bli levert samme dag.

I samme slengen passer vi på å
feire et svært godt driftsresultat
for fjoråret, sier Haarberg.
På glattisen
Som så mange andre kolleger
i denne aldersgruppen startet
59-åringen karrieren i anleggsbransjen i svært ung alder, i
dette tilfellet tidlig på 1970-tallet som delvis selvlært maskinfører for Brdr. Ask i Lier.

Navn I Helge Haarberg
Alder I 59
Firma I Haarberg Maskin AS
Antall ansatte I 5
Omsetning 2012 I 6,5 millioner kroner

- Det var med meg som for
mange andre, bakkeplanering
det handlet om. Etter hvert også
bygging av skogsbilveier. Døgnet rundt-jobbing i lyse sommermåneder var slett ikke uvanlig. Opplæring på maskiner og
utstyr var det så som så med, og
&DW'GRVHUHQMHJÀNNXWOHYHUW
måtte jeg mer eller mindre lære
opp meg selv på.
Nettopp mangel på skikkelig
opplæring mener Helge Haarberg var årsaken til at han tidlig
i karrieren opplevde å velte med
bulldoser.
- Jeg kjørte bulldoser om natta
og skrudde Volvo Amazon om
dagen. Timene i døgnet ble med
andre ord brukt, men den gang
var jeg jo ung og så lyst på livet.
Under planering av et jorde nord
LE\JGDVNXOOH+DDUEHUJÁnDY
matjorda ned en skråning, men
kom ikke opp igjen fordi litt tele
fortsatt var igjen i brattbakken.
- Jeg bestemte meg for å kjøre
rundt bakketoppen og var nok
litt nervøs da jeg manøvrerte
beistet i sidehellingen. Plutselig
skled maskinen som den reneste

Håvard Bøkko på glattisen nedover lia. Mitt hell var at jeg traff
en matjordhaug som en kollega
hadde lagt der før.
Inspirasjon
Det hele endte altså bra for
både ham og bulldoseren, og
ÀUPDOHGHOVHQODJGHKHOOHULNNH
noe oppstyr omkring hendelsen.
Men i dag bruker Helge Haarberg fortsatt maskinvelten som
inspirasjon til å framheve hvor
viktig maskinføreropplæringen
er på dagens moderne anleggsmaskiner.
- Etter å ha fått smake hva det
vil si å velte med en bulldoser,
forsto jeg virkelig alvoret og
ble samtidig mer eller mindre
truet/frivillig påmeldt til en fem
måneder lang maskinførerskole i
6RUWODQGL1RUG1RUJH-HJÀNN
«meget» i alt unntatt økonomi
og ble kursets nest bestemann.
Men erfaringsmessig pleier jeg
å si at jeg fortsatt ikke er helt utlært i maskinkjøring. Bare som
et lite hint til andre som måtte
mene at de er helt utlært.

Dengang da2SSULQQHOLJÀUPDORJRIUDWDOOHWHU
kommet til heder og verdighet igjen.
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Nei til fast jobb
9HOKMHPPHL7UDQE\LJMHQÀNN
Haarberg vikarjobb i det lokale
e-verket med traktorgraver
som hovedredskap.
- En Massey Ferguson med
6HVDPDJJUHJDW-HJÀNN
tilbud om fast jobb, men takket nei fordi jeg hadde lyst
til å skape noe sjøl og tenkte
jeg måtte jo duge til noe. Jeg
hadde jo minimalt med skolegang, så etter sommerferien i
1972 kjøpe jeg traktorgraveren
etter Herbrand Fjellheim som
drev med fjellsprengning. En
1XIÀHOGPHG+\PDVJUDveaggregat.
'HWWHEOHGHQRIÀVLHOOHVWDUWHQ
på Helge Haarberg GravemasNLQÀUPDPHGWHOHIRQQXPPHU
84 94 30 og postgiro 351317 i
Lier Sparebank, oppsummerer
gründeren.
- Det ble mye skruing og
sveising det første året, og da
1XIÀHOGCHQEOHLJRGVWDQGYDU
jeg så lei den at jeg solgte den
til en kar i Valdres.
Brøyt etter Brøyt
Så ble det Brøyt X2 i 1973, og
en X2B året etter.
- I 1975 kjøpte jeg min første
lastebil, en Volvo FB 88, og
uten dumperkassa som jeg helsveiste med pinner hjemme på
gården mens jeg jobbet fulle
dager, tror jeg ikke dette hadde
vært mulig i dag.
En stor dag for Haarberg var
da han hentet ny hjulgående
Brøyt X20 våren 1976. Prisen

Tenker retro+HOJH+DDUEHUJKDUSOXNNHWIUDPÀUPDORJRHQHIUDHWWHUÀUPDHWVnULJHYLUNHPHG
tilhold i Tranby.
den gang for en 14 tonns maskin var hele 330.000 kroner,
så maskinprisene har nok ikke
steget mye i forhold til mye
annet, erindrer Haarberg.
37 år etter den merkedagen
holder maskinentreprenøren
IRUWVDWWWLOL7UDQE\PHQÀUPDnavnet ble etter hvert endret til
Lier Maskin AS.
- En litt uklok beslutning, viste
GHWVHJIRUGHWÀQQHVHQKHO
haug med selskaper med Lier i
ÀUPDQDYQHW9LGUXNQHWL/LHU
ditt AS og Lier datt AS, og i
1998 tok vi i bruk Haarbergnavnet igjen slik det ble brukt
fra begynnelsen av, sier Helge
Haarberg.
Nå kjøres logoen i svart på
ÀUPDELOHURJDQOHJJVPDVNLQHU
- Supplert av den opprinnelige

1972-logoen med traktorgraver, sier Helge Haarberg.
Fra Brøyt til Komatsu
Maskinparken forble ulike
BrøytX-modeller helt opp til
beltevarianten X21TL, men da
Brøyt forsvant inn i Åkermansystemet ble det mest Komatsu
i stedet, i alle fall fra 1996 og
senere.
Helge Haarberg har bevisst
XQQODWWnODÀUPDHWYRNVHVHJ
større enn at antall oppdrag til
enhver tid har latt seg håndtere, og med fem fast ansatte har
selskapet funnet dagsformen
for gode anleggsoppgaver både
lokalt og regionalt, fordelt på
en andel fast kjøring for andre,
og resten i egen regi.
- Vi har blant annet fem grave-
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maskiner på belter og hjul fra
WRQQRJQHGRYHU'HÁHVWH
oppdragene tas mellom Drammen og Oslo.
Utenom familien består arbeidsstokken av svensk og
polsk arbeidskraft.
- Dette har ikke noe med økonomi å gjøre, men skyldes rett
og slett at det er vanskelig å
ÀQQHNYDOLÀVHUWDUEHLGVNUDIWL
Norge, lyder Haarbergs erfaring.
- Med to sønner på lønningslista regner jeg med at de tar
RYHUGULIWHQQnUMHJÀQQHUGHW
for godt å roe ned litt. Men akkurat nå kan jeg ikke se at det
YLOEOLDNWXHOWSnÁHUHnU
Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

3D maskinstyring
med GPS, mmGPS
eller totalstasjon

3D GPS
maskinstyring
2D maskinstyring
med enkel
eller graﬁsk display

2D maskinstyring
med laser,
ultralyd og tverrfall

Full kontroll.

3D maskinstyring
med enkel GPS
eller dobbel GPS
eller totalstasjon

3D maskinstyring
med mmGPS
eller totalstasjon
2D maskinstyring
med ultralyd,
skanner og tverrfall

2D maskinstyring
med enkel eller
dobbel lasermottaker og tverrfall

Get Connected...

www.norsecraftgeo.no
Tel: 67 17 75 15
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PÅ KANTEN GØY PÅ LANDET

Det unge paret er på biltur. På et jorde står ei ku og en okse og har seg.
- Hvordan vet oksen at kua vil, undrer hun.
- Oksen lukter det, svarer han.
Kort tid etter passerer de to hester som koser seg ved en åker.
Nytt spørsmål.
- Hvordan vet hingsten att hoppa vil?
- Hingsten lukter det.
- Og du, da? Du er tett i nesa du, ikke sant?!?

Sudoku
Løsning kommer i neste nr.
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(QNHOWRJHıHNWLYW
âQ§RJV§S§PRELOHQ

Ta frem mobilen din og skann QR-koden og se vår nye
nettside for mobil. Eller gå inn på: lube.unox.no

Nå kan du ordne med smøreoljen fra smarttelefonen
Hent smøreskjemaer for over 80 000 maskiner, sikkerhetsdatablader,
produktbeskrivelser og mye mer. Som registrert kunde hos Uno-X Smøreolje
kan du dessuten bestille, hente reskontroinformasjon, fakturaer og spore
forsendelser. .ort sagt enkelt og eıektivt

5LQJS§04211

.

lube.unox.no
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Navn:
..............................................................................................................................................
Adresse:
..............................................................................................................................................
Poststed:
..............................................................................................................................................

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen,
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 6. mars
merk konvolutten “Krøsset”
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Maskinentreprenørenes Forbund anbefaler
Storebrand til sine medlemmer
Storebrand har skreddersydde løsninger på pensjon og forsikring for
medlemmer i Maskinentreprenørenes Forbund, som gir gunstige fordeler både
for bedriften og de ansatte.
Som bedriftskunde i Storebrand sørger vi for at du blir oppdatert på hva som
skjer innen pensjonsområdet. I tillegg får alle ansatte et eget fordelsprogram
som gir prisfordeler på forsikring, sparing og lån.
Ta kontakt med vårt kundeteam for MEF på telefon 22 31 58 03 for å få et
gunstig pristilbud for din bedrift, eller gå inn på storebrand.no/mef

Velkommen til
MEFs Anleggsutstilling

Sola 7. - 9. juni 2013

For mer informasjon kontakt Svein Myhrvold - svein.myhrvold@mef.no - 913 73 832

D-SERIE GRAVEMASKINER

EC220DL
EC250DL
EC300DL

45% markedsanDel
Volvo Maskin AS
Telefon: 66 81 86 86
Telefaks: 66 81 86 79
www.volvomaskin.no

Forventningene var store da vi lanserte de nye gravemaskinmodellene
EC220DL, EC250DL og EC300DL. Men mottakelsen de har fått blant
våre kunder har overgått alle våre forventninger. Nesten halvparten av
maskinene levert i Norge i 2012 i dette segmentet var en Volvo!
Flere og Äere har blitt klar over disse modellenes kvaliteter/ Jslåelig lavt
dieselforbruk, markedets beste førermiljø, god sikt i alle retninger, rask
og presis hydraulikk, og krefter i massevis. Solid konstruksjon gjør at
kvalitetsfølelsen varer lenge etter at telleren har rundet 10 000 timer.
Med bransjens beste serviceapparat i ryggen er du sikret full produksjon til
enhver tid, og høy annenhåndsverdi når maskinen en gang skal byttes ut.

