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Bridgestone er verdens største produsent av anleggsdekk.
Nå øker vi kapasiteten igjen.

Kontakt oss for avtale: byhring@bridgestone.no

- Sterke Dekk
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Last ned gratis



NCC – en nordisk samarbeidspartner med TOTAL      ANNONSE 

TOTAL er i dag verdens femte største olje- og gass konsern, med aktivitet i mer 
enn 130 land. Våre 96,000 ansatte bidrar til at det finnes ekspertise innenfor hver 
del av virksomheten – fra leting til produksjon av olje og naturgass, raffinering 
og markedsføring, samt gass- og elektrisk handel. Den nære relasjonen til mot-
orsport miljøet, gjennom blant annet WRC, Le Mans, Moto GP og Formel 1, gir 
muligheter for å utvikle og teste produktene under de mest ekstreme forhold, 
noe som igjen bidrar til kvalitetsprodukter av høyeste klasse, og som gjøres 
tilgjengelig for våre kunder. TOTAL arbeider for å forsyne verden med energi og 
produkter, både i dag og i morgen!

TOTAL NORGE AS
Tlf.: (+47) 22 01 95 59
Mail: info@total-no.com

Det dundrer og braker i steinbruddet 
til NCC utenfor Örebro. Plassjef Sam 
Jedselius har jobbet i NCC Roads Øst 
i fem år og ansvarlig for over ti mobile 
knuseverk. De reiser landet rundt på 
oppdrag og har en av Sveriges tøffeste 
jobber. 

Maskinene gjør stein til finkornet veg-
grus på minutter. Det er helt klart blant 
de tyngste og vanskeligste jobbene en 
maskin kan utføre, sier Sam, der han 
ser utover steinbruddet og maskinene 
som står og knuser stein.
 
49-åringen elsker sin jobb, og blanding 
her av mennesker og maskiner.
Han beskriver sine kolleger som brødre.
De jobber tett sammen og stiller alltid 
opp for hverandre. Når kvelden
nærmer seg, kan man gjøre opp da-
gens fasit for hvor mye stein som er 
knust. Matematikken er enkel - jo flere 
tonn som er knust, jo bedre er arbeids-
dagen.

49-åringen elsker sin jobb, og blanding 
her av mennesker og maskiner. Han 
beskriver sine kolleger som brødre. De 
jobber tett sammen og stiller alltid opp 
for hverandre. Når kvelden nærmer 
seg, kan man gjøre opp dagens fasit for 
hvor mye stein som er knust. Matema-
tikken er enkel - jo flere tonn som er 
knust, jo bedre er arbeidsdagen.
 
Denne enheten knuser over én million 
tonn stein i et godt år. Den skal bare gå, 
i sol som regn, varme som kulde. Det 
koster altfor mye penger å la den stå 
stille, sier Sam.
 
NCC’s virksomhet spenner seg fra 
produksjon av pukk- og asfaltprodukter 
og til veiarbeid av ulike typer. Hvert år 
produserer NCC mer enn 27 millioner 
tonn stein og grus av ulike kvaliteter og 
over 6 millioner tonn asfalt, hvor bind-
emiddelet bitumen er levert av TOTAL.

NCC og TOTAL har et partnerskap 
siden 1995, hvor Sam Jedselius mobile 
knuseverk er smurt med fett fra TOTAL. 
Samarbeidet fungerer veldig bra sier 
Sam og fortsetter;
- Våre maskiner jobber under ekstreme 
forhold og store belastninger. Det er 
derfor viktig at alt fungerer som det 
skal til enhver tid, noe som TOTAL sine 
smøreoljer og fett er med på å gjøre, 
slik at jobben blir utført optimalt. 

Maskinene må stadig kontrolleres, hvor 
olje og fett skiftes og eller etterfylles 
avhengig av behovet. TOTAL leverer 
et omfattende smøreprogram til NCC, 
fra fett og industrielle oljer for anleggs-
maskiner, herunder TP STAR Max FE, 
et unikt produkt for entreprenører og 
deres ulike maskiner her. Vi arbeider 
kontinuerlig med å optimalisere pros-
essen med knusing av stein. Derfor er 
det også viktig at vi kan bruke de beste 
smøreoljer og fett markedet har å tilby, 
sier Sam.
 
Sam Jedselius trives på grusgulvet. Han 
pendler fra sitt hjem i Nora til de steder 
hvor hans mobile enheter er lokalis-
ert. Plassjefen er ellers en konkurranse 
person ut til fingertuppene, hvor han på 
fritiden har løpt over ti Göteborgsvarv 
og Vasaloppet seks ganger. Han jobber 
hardt, både i steinbruddene og i skis-
poret. Jeg gir ikke opp før noe fungerer 
og kan nok være en krevende person 
for omgivelsene, men dette er nok på 
godt og vondt, sier han med en latter.

Sam knuser stein - 
med riktig olje i maskineriet 
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Når tradisjonelle metoder
ikke duger, er Tensar TriAx
geonett en vinner

®

Et datterselskap av AS Feiring Bruk

Vi tilbyr rådgivning, løsningsforslag, dimensjoneringer og praktisk oppfølging slik
at ditt prosjekt blir lønnsomt både økonomisk, miljø- og kvalitetsmessig.

www.tentex.no | salg@tentex.no | tlf. 67 91 60 53 | www.tensar-triax.no

Du treffer oss på Anleggsdagene, stand 5 og 6

Det revolusjonerende geonettet TriAx
reduserer kostnader - ikke kvalitet.
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LEDER

Frostating lagmannsrett har talt: Grunnarbeid AS og Gran & Ekran 
AS bedrev ikke overlagt prissamarbeid i anbudsprosessen for å sette 
i stand fem bruer for Steinkjer kommune. Det som Konkurransetilsy-
net standhaftig påsto var et nærmest nøye planlagt kuppforsøk med 
økonomisk vinning som motiv de to entreprenørselskapene imellom, 
har lagmannsretten redusert til en uaktsom lovovertredelse med gigan-
treduksjon av bøter på henholdsvis fem og to millioner, til 500.000 og 
200.000 kroner. Ilagte saksomkostninger ble også nullet. Bøter som 
like fullt svir, javisst, men beløpene vil nok ledelsen i de to selskapene 

kjeltringer i anleggsbransjen. Selv om lagmannsrettens dom ikke påvi-
ser hvor i anbudsprosessen selskapene faktisk tråkket feil.

Norsk økonomi styres etter en blandingsmodell der store deler av na-
sjonens investeringer bevilges over statsbudsjettet. Samtidig har privat 

-
sige prosesser. Både offentlige og private aktører og oppdragsgivere 
er til enhver tid på banen. Konkurransetilsynets viktigste oppgave er 
å se til at alle aktører i disse prosessene har like vilkår å jobbe ut fra. 
Kontrollorganets særdeles aktive virke innenfor så vel anleggsbransjen 
som andre bransjer, er selvsagt høyst berettiget. Men denne saken ble 
blåst i media og havnet midt oppe i et annet mediedrev da Trondheim 
tingrett stadfestet Konkurransetilsynets påstand og i tillegg ila saksom-
kostninger. Omtrent på samme tid ble det kjent og bekreftet at ansatte 
i to store norske riksentreprenørselskaper sto bak et planlagt prissam-
arbeid om fordeling av asfaltkontrakter. Sakene kokte over i aviser og 
på fjernsyn, og plasserte samtidig en samlet norsk anleggsbransje i et 
uberettiget uheldig lys.

Det endelige utfallet av Steinkjer-saken har i høyeste grad relevans for 
anleggsbransjen. Samarbeid og felles utnyttelse av kapasiteter og fag-
lig spesialkompetanse i reelle konkurransesituasjoner har lenge vært 
verdsatte målsettinger innad i bransjen for å kunne tjene samfunnet 
best mulig, målt både i kostnader og effektivitet. Vi er redd saken, 
selv om Konkurransetilsynet her måtte krype til korset, vil bidra til 
å skape økt ugrunnet frykt for ubevisst å havne i samme felle i fram-

-

unnlatelse av innlevering av anbud, anbudsrotasjon og markedsdeling 
som kjennetegn på prissamarbeid om offentlige anbud. Ingen av disse 
kjennetegnene er avdekket i tilsynets rapport eller under noen av de to 
rettsrundene. Og fortsatt er det i våre øyne aldeles usannsynlig at to 
selskaper satser på prissamarbeid om en kontrakt så lenge de ikke vet 
verken hvilke eller hvor mange andre aktører som deltar i den samme 
anbudskonkurransen. Snakk om bortkastet bruk av energi! Selv om 
lagmannsretten ikke kårer noen vinner i saken, tillater vi oss likevel 
å utrope  norsk anleggsbransje som mye mer enn en halv seierherre i 
denne saken.  

MER ENN  
HALV SEIER
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I stedet har lagmannsretten avsagt dom der det slås fast at det som 
Konkurransetilsynet med stor tyngde i juli 2009 påsto var ulovlig pris-
samarbeid, i stedet dreide seg om en uaktsom overtredelse av gjel-
dende lovverk på området.
Den samme domsavsigelsen annullerer også tilsynets krav om innbeta-
ling av overtredelsesgebyr på fem millioner og to millioner kroner fra 
henholdsvis Grunnarbeid AS og Gran & Ekran. Som et langt mindre 
sviende salt i såret har lagmannsretten idømt selskapene symbolske 
bøter på 500.000 og 200.000 kroner for den uaktsomme overtredelsen.

Etter at Konkurransetilsynet presenterte vedtaket om prissamarbeid 
innga de to entreprenørselskapene omgående felles stevning til da-
værende Trondheim tingrett med påstand om opphevelse av vedtaket. 
Tingretten frifant imidlertid staten v/Konkurransetilsynet og stadfes-
tet både påstanden om ulovlig prissamarbeid og de tilhørende svim-

lende bøtene. På toppen av det hele ble de ilagt saksomkostninger på 
245.000 kroner.

Stor belastning
John Peter Alstad var økonomiansvarlig i Grunnarbeid AS da Konkurran-
setilsynet slo til med sjokkmeldingen for halvannet år siden. Han er svært 
lettet over at både Grunnarbeid og Gran & Ekran til slutt er blitt trodd i 
rettsapparatet.
- Det å ikke bli trodd på at vi ikke forsøkte å lure noen i denne konkur-

impliserte parter hos oss har hele denne saken vært forbundet med vantro. 
Det var forferdelig å høre sjefsøkonomen i Konkurransetilsynet i retten 
hevde at det ikke eksisterte noen annen mulig fornuftig forklaring på at 
Gran & Ekran leverte et selvstendig anbud til Steinkjær kommune, enn 
at partene (Grunnarbeid og Gran & Ekran, red.anm.) forsøkte å forlede 

FRIKJENT FOR  
PRISSAMARBEID

Frostating lag annsrett o hevet like f r j l Konk rransetilsynets stand og Trondhei  tingretts stad-

festelse o  lovlig rissa arbeid ello  entre ren rselska ene Gr nnarbeid AS og Gran  Ekran AS og 

overlagt br dd  konk rranseloven.

Vant fra  Maskinparken til Grunnarbeid er renvasket for påstander om å bli brukt i ulovlig prissamarbeid.  
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kommunen, sier John Peter Alstad i en kommentar til Anleggsmaskinen. 
Konkurransetilsynets påstand om ulovlig prissamarbeid i forbindelse med 
bygging av fem bruer for Steinkjer kommune ble som allerede nevnt umid-
delbart anket inn for daværende Trondheim tingrett, der altså vedtaket om 
overlagt ulovlig prissamarbeid senere ble stadfestet. 

Mangel  gr nnlag
Ankeforhandlingene i lagmannsretten gikk for åpne dører i Trondheim i 
september i fjor med endelig domsavsigelse først drøye tre måneder se-
nere. Før dommen var klar hørte lagmannsretten tre parter, ni vitner og to 
prissakkyndige, og det ble gjennomført dokumentasjon og framleggelse 
av nye dokumenter, ifølge rettsboka. At det tok så mye som tre måneder 
før det forelå en endelig dom, skyldes ifølge rettens administrator en an-
strengt arbeidssituasjon ved Frostating lagmannsrett, og ikke et komplisert 
saksbilde. I domsavsigelsen fester retten nemlig lit til forklaringene fra 
Grunnarbeid og Gran & Ekran om at en del materiale i anbudsprosessen 
riktig nok ble oversendt de to selskapene imellom, men uten at de gjorde 
seg kjent med innholdet i dette.
”Dersom de to selskapene hadde hatt til hensikt å føre kommunen bak 
lyset, ville de neppe ha levert inn tilbud som nokså enkelt kunne avsløres 
som et resultat av samarbeid. Det foreligger heller ikke opplysninger som 

til kommunen,” heter det videre.
De to selskapene hadde heller ingen omfattende forhistorie som samar-

tegn på at de to opptrådte uaktsomt under et omfattende samarbeid forut 
for anbudsinngivelsen.
”De burde ha handlet annerledes for å unngå en omfattende gjensidig 
kunnskapsutveksling av betydning for prissettingen i de to tilbudene som 
ble inngitt til kommunen.”

Vanskelig rollefordeling
 John Peter Alstad aksepterer utfallet av behandlingen i lagmannsretten og 
den tilhørende dommen.
- Men det framstår fortsatt som uklart for oss akkurat hvor vi tråkket feil. 
Det spørs om vi heretter må legge til grunn at all kontakt mellom entre-
prenører – hvor disse ønsker pristilbud fra den andre samtidig som begge 
ønsker å få rollen som hovedentreprenør vil måtte sees på som ulovlig, sier 
Alstad som nå er leder i Grunnarbeid Holding AS.
- Hvis vi tar for oss vår egen bransje: Tenk for eksempel en entreprenør 
som kontrollerer den nærmeste tilgjengelige tipp-plassen på et anlegg, og 
som ønsker å opptre som hovedentreprenør. Alle andre som da ønsker å 
delta i anbudskonkurransen kan ikke be om pristilbud fra den første entre-
prenøren, oppgir Alstad som et aktuelt eksempel.
De samme problemstillingene kan være knyttet til spesialfag som de ulike 
entreprenørene besitter kompetanse på.
- Det er i denne settingen ulovlig både å gi og motta tilbud på disse begren-
sede delene av anbudet hvis begge har til hensikt å konkurrere om samme 
tilbud, sier John Peter Alstad.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN



Din grossist 
på Vann og Avløp

Ahlsell Norge AS har 60 avdelinger rundt i Norge 
og er totalleverandør på VA

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

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger

Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no

Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, Vannkraft, Geopro, 
Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter og løsninger innen 
sitt fagområde.
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MEF HAR ORDET

Når julematen er fordøyd og nyttårsrakettene skutt opp, da ser vi fram 
mot Anleggsdagene. Slik har det jo alltid vært, eller slik føles det i hvert 
fall. For Anleggsdagene har, siden starten i januar 1982, gjennom disse 
30 årene utviklet seg til å bli det vi i MEF liker å betegne som årets 
høydepunkt i bransjen. Jeg tror mange etter hvert vil være enige med 
oss i det. 

Starten var absolutt ikke sped, første året var det tre dager med fullt 

år i Oslo, tilbake til Hamar og så til Gardermoen her vi nå har ”landet”. 
Antall dager ble etter noen år redusert til to, men nå er vi tilbake til tre 

protester. Til lags åt alle kan ingen gjera, heter det, og dette gjelder vel 
også Anleggsdagene. Men gjennom årene er det blitt noe for enhver 
smak, og en del sier at de bare må ha med seg Anleggsdagene uansett. 
Deltakerantallet har økt gjennom årene, og i 2011 satte vi ny rekord med 
820 mennesker til stede.

Seminarene på Anleggsdagene har hatt skiftende tema og innretning, 
vi har fått servert mange faglig dyktige foredragsholdere, og opplevd 
mange interessante paneldebatter. Leverandørutstillingen, eller 
Leverandørmartn som den nå kalles, har også vært med som en viktig 
del av arrangementet disse tretti årene. Takk til trofaste leverandører 
som har stilt opp og presentert for oss nyheter og gode tilbud og som 
har deltatt med liv og lyst i den sosiale ”minglingen” som også er en 
integrert del av Anleggsdagene. Jeg tror til og med at mange deltakere 
synes dette er vel så viktig som både fagseminarer og utstilling. Det å få 
møte og diskutere fag med kolleger fra hele landet i en hyggelig sosial 
ramme gjør godt på en årstid da det av klimamessige årsaker for mange 
er noe mindre å gjøre. Slik sett har Anleggsdagene fått en viktig rolle 
som arena for å samle anleggsbransjen om felles utfordringer.

Årets arrangement byr på mange interessante tema og foredragsholdere. 
Vi starter med Næringspolitisk dag og avslutter med Sprengningsdagen, 
og på dag to kommer VA-dagen samt årets nyskapning: Veibyggerdagen. 
Dette seminaret er et resultat av at Statens vegvesens ledelse ser hvor 
viktig disse dagene er, og ønsker å komme i bedre dialog med hele 
anleggsbransjen gjennom et nært samarbeid med MEF. Dette ser vi 
svært positivt på, og ser fram til interessante meningsutvekslinger.

Vi håper også på at Næringspolitisk dag vil by på positive signaler og 
lovnader fra både samferdselsminister, vegdirektør  og jernbaneverkets 
utbyggingsdirektør om kraftig satsing på norsk infrastruktur i årene 
framover.

Den som lever får se!

Arnstein Repstad

ANLEGGSDAGENE 
I 30 ÅR 

– STADIG VIKTIGERE 
FOR ANLEGGSBRANSJEN
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ARBEIDSGIVER HUSK Å MELDE FRA

Fisjoner og fusjoner av virksom-
heter i næringslivet skjer ofte 

endring er at selskap omgjøres til 
-

terbedrifter. En annen endring 
kan være at selskapet blir kjøpt 
opp. Enten fusjoneres bedriftene 
og den oppkjøpte virksomheten 
opphører med de konsekvenser 
det har i forhold til virksomhets-
overdragelse og så videre. Eller 
det kan være at den oppkjøpte 
bedriften fortsetter som før, men 
som datterbedrift av kjøperen.
 
P krevet infor asjon
Det kan også være tilfeller der en 

for eksempel en del bli kjøpt opp 

av en annen bedrift, mens den 
gjenværende delen får nytt navn. 
Den opprinnelige bedriften 
opphører. Informasjon om slike 
endringer til enhetsregisteret/
foretaksregisteret og til arbeids-
giver- og arbeidstakerregisteret er 
påkrevet.Som arbeidsgiverorga-
nisasjon og bransjeorganisasjon 
er det viktig at også MEF raskt 
får informasjon om endringer i 
driftsform og eller navneendring. 
Generelt sett er det viktig for 
MEF å ha et oppdatert medlems-
register og ha korrekt informa-
sjon om medlemsbedriftene. 
Dette er spesielt viktig for å 
kunne yte god medlemsservice. 
MEF arbeider med å få på plass 
tilfredsstillende rutiner, slik at 

medlemsbedrifter så fort som 
mulig informerer om eventuelle 
endringer i driftsform og eller 
navneendring. MEF vurderer 
blant annet å forankre dette i 
vedtektene.
 
Vilk r for edle ska /o h r
I MEFs vedtekter pkt. 5 settes 
vilkårene for medlemskap i MEF. 
Pkt. 8 hjemler utmelding og 
opphør av medlemskap. 
Selskapsendringer kan innebære 
at vilkårene for medlemskap i 
MEF ikke lenger er til stede. 
Vedtektenes pkt. 8 sier da at 
medlemskapet umiddelbart opp-
hører. Informasjon til MEF om 
slik endring er viktig for å kunne 
vurdere dette nærmere. 

Dersom selskapsendringen inne-
bærer etablering av et holdingsel-
skap, vanligvis uten ansatte og 
der virksomheten ikke lenger er 
anleggsvirksomhet, faller grunn-
laget for MEF-medlemskap bort. 
Ofte blir anleggsvirksomheten, 
de ansatte og maskinene overført 
til en nyopprettet datterbedrift. 
Både navn og organisasjonsnum-
mer er nytt, og det er ikke auto-
matikk i at MEF-medlemskapet 
overføres til datterbedriften. Har 
bedriften tariffavtale blir dette 
enda mer uoversiktlig.
 
Overf ring og videref ring
Dersom det er tariffavtale ved 
bedriften som er omdannet til 
holdingselskap, og som ikke 

DRIFTSENDRINGER  OG INFORMASJO
Endringer i driftsforhold og selska sorganisering inneb rer en god del 

viktig infor asjons- og o lysnings likter ogs  for askinentre ren -

rer. 

Illustrasjonsfoto: www.fotoakuten.se
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Til Møre og Romsdal søker vi: 

Områdesalgssjef VA 
Vi søker etter en person med ambisjoner som vil være med på å 
utvikle VA salget i området. 
Stillingen inngår i ledergruppen på VA, og rapporterer til salgs-
direktør VA. Kontorsted i Molde, Kristiansund eller Ålesund. 
 
Arbeidsoppgaver: 

 
Krav til kvalif kasjoner og egenskaper:i  

relevant 

både internt og eksternt 

 

på å ta oss ett steg videre i markedet. 
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til salgsdirektør VA, 

 
Søknad med CV sendes pr e-post til stilling@ahlsell.no, innen 

W
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i

Ahlsell er det ledende tverrfaglig grossistf rmaet for installasjonsprodukter i Norden. Vedi  
siden av de nordiske landene har vi viktige avdelinger også i Baltikum og Russland.  
Ahlsell leverer installasjonsprodukter for VVS, VA, industri, kulde, elektro samt verktøy og  
maskiner. Konsernet har en årlig omsetning på SEK 19 milliarder og 4300 ansatte. I Norge 
har vi i overkant av 1000 ansatte fordelt på 60 steder. Vi vil ha en omsetning på ca 4,3  
milliarder NOK. Du f nner mer informasjon på www.ahlsell.no i

NSVILKÅR 

lenger kan være MEF-medlem 
og ikke lenger har ansatte, faller 
grunnlaget for tariffavtale bort. 
De organiserte ansatte er imidler-
tid overført til nyopprettet dat-
terbedrift som ikke uten videre 
blir MEF-medlem. Ofte ønskes 
MEF-medlemskapet videreført 
i datterbedriften. Videreføring 
av MEF-medlemskapet hos dat-
terbedriften er en formalitet, men 
det krever en oppdatering til 
MEF om endring av driftsform 
og eller navneendring. 
Dette tilrettelegger samtidig 
for å videreføre tariffavtalen i 
den nye bedriften. Forutsatt at 
informasjon om driftsendring 
og eller navneendring er gitt, er 
det vanlig praksis at MEF be-
krefter de faktiske endringene i 
brev til bedriften og meddeler at 
medlemskapet overføres til ny-
opprettet bedrift som har tatt over 
anleggsvirksomheten, ansatte og 
maskinpark.

Varsling LO/NAF/NTF 
I tråd med Hovedavtalens be-
stemmelser plikter MEF å varsle 
LO og Norsk Arbeidsmandsfor-
bund eller Norsk Transportar-
beiderforbund om tariffbedrifter 
som trer ut av MEF. Det er også 
viktig å informere om tariffbe-
drifter som endrer navn og eller 
organisasjonsnummer i forbin-
delse med en selskapsendring. 
MEF må som arbeidsgiverorga-
nisasjon sikre forutsigbarhet og 
oversiktlige forhold i forbindelse 
med omorganiseringer i arbeids-
livet. Eksisterende tariffavtaler 
skal sikres og videreføres der 
grunnlaget for avtale fortsatt er 
til stede.

Tekst
I STEIN GUNNES 
Sjeføkonom MEF 

   

SKUFFE
MAT

Glenn Mellegard (bildet) har 

som salgssjef hos Hymax AS, 
returnert til sin tidligere ar-
beidsgiver Norsecraft. Denne 
gangen fyller 47-åringen rollen 
som administrerende direktør i 
selskapet som i hovedsak job-
ber med smøresystemer, tunge 
automatiske brannslukkesys-
temer og pumpeteknologi mot 
vei, anlegg, offshore og indus-
tri. Glenn Mellegards forrige 
arbeidsforhold hos Norscraft 
varte i ti år, først som selger og 
senere som salgssjef.

Tilbake  
til start



Benytt deg av rabattene som medlemmer av MEF får hos Telenor på mobilabonnement 
og Mobilt Bredbånd.

25 % på Mobilt Bredbåndsabonnement.

Med Mobilt Bredbånd har du alltid nettet med deg. Du kan koble deg til Internett overalt i Norge der det er 
mobildekning, og i mer enn 450 trådløse soner over hele landet. Sjekk været, les nyheter eller få e-posten rett 
i fanget.

Telenors mobilnett er stabilt og har god dekning. Hos Telenor kan du enkelt velge det mobilabonnementet som 
passer ditt mobilbruk.

For mer informasjon om priser og betingelser 
ta kontakt med kundeservice på telefon 09000 eller  
en av Telenors mange forhandlere.

Med Mobilt Bredbånd fra Telenor 
har du alltid nettet med deg
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STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Stabil o setningsvekst  
i bygg og anlegg
O setningen i bygge- og anleggsvirkso heten var  46 illiarder kroner 

i nedene j li-a g st i 2011  en kning  12 3 rosent fra ret f r.

Bedriftene i bygge- og anleggsnæringen omsatte for 181 milliarder kro-
ner de åtte første månedene i 2011. Det er 10 prosent mer enn tilsvarende 
periode i 2010. Bedriftene som i hovedsak driver med anleggsvirksomhet 
og spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, hadde i gjennomsnitt hatt en 
omsetningsvekst på henholdsvis 5,1 prosent og 8,4 prosent. For bedriftene 
som tilhører næringshovedgruppen oppføring av bygninger steg omsetnin-
gen med 13,7 prosent i gjennomsnitt, sammenlignet med i 2010.

Store regionale variasjoner
Bygge- og anleggsbedriftene i Troms hadde den største omsetningsveksten 
i de åtte første månedene av 2011, totalt 22,1 prosent mer enn i samme 
periode i 2010. Bedriftene i Aust-Agder hadde den laveste økningen, med 
0,9 prosent.  Kilde SSB

O setningsstatistikk ill. kroner  Anleggsvirkso het

Prod ksjonsindeksGr nnarabeid/ 
bygging av veger og jernbaner

Anleggs askinindeksenSkogs askinindeksen
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Den nye Komatsu PC240LC-10
Den nye Steg IIIB motoren og ny hydraulikk- teknologi reduserer dieselforbruket til din Komatsu. 
Dette sparer miljøet! PC240LC-10 har forbedret førermiljø og er lett å vedlikeholde.Reduser kostnadene dine og ta kontakt med din Komatsu forhandler nå!

Call the experts© 
for redusert dieselforbruk.
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Ser en bort fra forsikring er dette en risiko for tap enten transportør eller 
eier av godset står for selv, avhengig av hvordan transporten har foregått 
og hvordan skaden har skjedd. 

-
ler eier av godset må selv vurdere om dette er noe han ønsker å forsikre 
eller ikke.
 
Trans ort av egne askiner
Hvis en entreprenør har ansvarsforsikring og kun dekning mot brann og 
tyveri, står han for hele risikoen selv hvis det skulle skje en skade under 

det på, for eksempel kasko på maskiner, transportforsikring eller spesielt 
for MEF-medlemmer: Transportkasko på maskiner.
Er maskinen forsikret med kasko, vil denne forsikringen dekke skader på 
maskinen ved kollisjoner, utforkjøringer, velting og transportskader. Skjer 
det en skade under transport, dekkes denne skaden under kaskoforsikrin-
gen.
 
Uten kasko?
Det er mulig å kjøpe egen transportforsikring på maskiner. Denne forsik-
ringen gjelder da utelukkende skader under transport. Det eksisterer for-
skjellig type vilkår og dekninger på transportforsikring og det som er vik-
tigst er å få en forsikring på «fulle vilkår».  Denne dekningen vil dekke alle 
typer transportskader og ikke bare skade som gjelder uhell med kjøretøyet.
Mange entreprenører har eldre maskiner som ikke har kaskodekning, men 
kun forsikring mot brann og tyveri. For disse er det laget en spesialdek-
ning kun for medlemmer i MEF og forsikret i If – transportkasko. Denne 
forsikringen vil dekke alle typer transportskader på maskinen selv om den 
ikke har full kasko. Transportkaskoforsikring dekker skader på maskinen 
som kun skjer under transport, lasting og lossing.
 
Trans ort av andres askiner
Tar en entreprenør på seg å frakte en annen entreprenørs maskin, regule-
res eventuelle skader under Lov om Vegfraktavtaler. Denne loven har en 
såkalt omvendt bevisbyrde, det vil si at hvis det skjer en skade er det trans-
portør som må godtgjøre at han ikke har noen skyld i en eventuell skade. Er 
en maskin uskadet før transport, men har en skade etter endt transport - er 
det liten sannsynlighet for at en transportør kan fri seg fra dette ansvaret. 
I praksis blir det tilnærmet objektivt ansvar, det vil si ansvar uten skyld.

Et konkret skadeeksempel: En entreprenør får et spørsmål fra en kollega 
om å ta med hans truck siden han har ledig plass på lastebilen. Entreprenø-
ren får betalt for transporten. Føreren av lastebilen skal selv kjøre trucken 
opp på planet og under dette arbeidet er han uheldig og velter og det opp-
står en del skader.

Red sert ansvar?
Truckens eier har kaskoforsikring og hans forsikringsselskap betaler 
75.000 kroner for reparasjonen. Forsikringsselskapet får opplyst hvem 
som har forårsaket skaden og sender et regresskrav på hele beløpet til en-
treprenøren som har forårsaket skaden. 
Riktig forsikring for å dekke seg mot krav i forbindelse med skade på an-
dres gods under transport er godsansvarsforsikring. Denne forsikringen 
dekker ansvaret en transportør kan få etter Lov om veifraktavtaler. I hen-
hold til loven kan det være enkelte omstendigheter som gjør at fraktførers 
ansvar blir redusert, eller i sjeldnere tilfeller faller bort. Blant annet sier 
loven at ansvaret er begrenset oppad til 17 SDR (ca. kr. 185) per kilo skadet 
gods i innenlands transport. Er det snakk om spesielt kostbare maskiner 
kan erstatningssummen bli for lav i forhold til maskinens verdi. I tillegg 
er såkalt force majeure hendelser – ekstraordinære hendelser som for ek-
sempel ras, unntatt fra fraktføres ansvar. Dermed står eieren av maskinen 
igjen med hele tapet selv. Eieren bør alltid sikre sine egne verdier med egen 
forsikring og ikke stole på at en annen manns forsikring dekker en skade.

Venner og gr soner
Et godt råd er å ta en samtale med en representant fra forsikringsselskapet. 
Kartlegg sammen hva slags type virksomhet som bedrives og hvilke ska-
derisikoer som kan oppstå. Du bør først og fremst tenke på å sikre egne 
verdier, det vil si riktige forsikringer på eget materiell og en godsansvars-
forsikring hvis du frakter materiell for andre.
Sørg for å ha klare avtaler med en eventuell annen transportør. Vennetje-
nester, som for eksempel å frakte en maskin uten å ta betalt, havner fort i 
juridiske og forsikringsmessige gråsoner og kan fort resultere i direkte krav 
uten at det kan forsikres.

Tekst
I ULF MICHAELSEN
SALGSSJEF IF, ALLIANSER BEDRIFT

FORSIKRING TRANSPORTSKADE

TRANSPORT AV EGNE 
OG ANDRES MASKINER

Mange MEF- edle er trans orterer ofte 

egne og andres askiner. Og ikke sjelden 

o st r det skader  det so  trans orte-

res. 

Illustrasjonsfoto.
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Selskapet Ferronordic Machines omtales nå som en skikkelig rakettbedrift 
i russisk næringsliv med sine om lag 500 ansatte tilknyttet 40 salgs- og ser-
viceavdelinger over hele det gigantiske landet i øst. De to svenskene er på 
rekordkort tid blitt ledere av en av Russlands største bedrifter i anleggs-

undrer mange på hvordan er det mulig å få til en slik megasuksess på så 
kort tid. Frisk satsing på nyinvesteringer er et av kriteriene, viser det seg. 
Utgangspunktet for suksessen var trolig det aller beste. Lars Corneliusson 
har bakgrunn som administrerende direktør for Volvo lastebiler i Russland, 
mens Erik Eberhardson også var tilknyttet Volvo-organisasjonen før han ble 
sjef for den russiske lastebilprodusenten Gaz. På den måten var de innbitte 
konkurrenter før de fant tonen igjen innenfor anleggsmaskinsegmentet. 
Begge har holdt til i den svenske Russland-kolonien i mange år.

Elsker svensk
De to lærte faktisk hverandre å kjenne godt under deres tidlige felles Volvo-
fortid.
- Vi har også med oss industrimannen Rune Andersson og investerings-
selskapet Öresund på eiersiden, sier Corneliussen. 350 millioner svenske 
kroner er så langt investert, og mer skal det bli, ifølge Erik Eberhardson.
Målet er å ha 100 anlegg i Russland i sving innen fem år.
Men hva må til for å nå slike eventyrlige resultater på kort tid?

Supermakten som i sin tid het Sovjetunionen later til å være et marked der 
svenske bedrifter oppnår bemerkelsesverdige resultater.
- Ikke minst i Russland og Ukraina virker det som folk bare elsker svenske 

Kanskje er det ingen tilfeldighet at svenske Ikea er Russlands største møbel-
kjede med 12 varehus. Selskapet er samtidig Russlands største eksportør av 
russiskproduserte møbler utenfor gigantlandets grenser.
Og et eksempel til: Ukrainas største selskap innen dagligvarehandelen heter 
Chumak, etablert i 1993 av to unge svenske entreprenører; Johan Bodéns 
og Carl Sturén. De selger tomatketchup i Ukraina, Russland, Hviterussland 
og Kazhakstan. Og mye av agurken som levers til McDonald’s restauranter 
i Ukraina kommer fra nettopp Chumac.

Jo fr elig arked
Men fra avstikkeren innom møbel- og matvarebransjene – tilbake til Fer-

ligge på nærmere to milliarder svenske kroner i 2011. Ingen vil røpe hva 
fortjenesten lyder på, ut over at ”lønnsomheten er god”.
Det bærer bud om et overskudd på mellom 50 og 100 millioner svenske 
kroner bare i løpet av det første fulle driftsåret. 
- Det vi har gjort er ganske enkelt å ta over Volvo Construction Equipments 
tidligere anlegg i Russland, forklarer Erik Eberhardson.

VOLVO-SUKSESS 

De to svenskene Lars orneli ssen og Erik Eberhardson la g llegget da de for kna t halvannet r siden over-
tok Volvo onstr tion E i ents ange anlegg i R ssland og startet ed salg av anleggs askiner  egen 
h nd. Uof sielt er rso setningen allerede o e i r ndt to illiarder kroner.

Etters rt Volvo anleggsmaskiner selger bra i Russland og nyter godt av omdømme for høy kvalitet. Caterpillar og Komatsu er blant de argeste 
konkurrentene. 
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I RUSSLAND

- Men ut over det bygger vi bare nye anlegg.
Han og Corneliussen søkte seg til Russland i årene like etter Sovjetunionens 
fall, på samme måte som mange andre svenske entreprenører og lykkeje-
gere på den tida.
- Etter det gamle kommunistimperiets fall var Russland et jomfruelig mar-
ked med et nesten umettelig behov, ikke minst for lastebiler og pålitelige 
anleggsmaskiner som Volvo jo leverer, sier Corneliussen.
- Og fortsatt er Russland og Ukraina mulighetenes marked med et for det 
meste enormt behov for utbygging, vedlikehold og restaurering innen byg-
ge-, og ikke minst anleggssektoren i denne delen av Europa.

Kvalitetskonk rranse
En forklaring er at det gamle Sovjetunionen i første rekke satset på det mili-
tære området. Landets infrastruktur må nå forbedres kontinuerlig, og i den-
ne sammenheng trengs mange og gode anleggsmaskiner med høy kvalitet.
- Her kommer merkevaren Volvo til sin rett, et merkenavn som forbindes 
med høy kvalitet. Vårt selskap har enerett på salg av maskiner fra Volvo 
Construction Equipment i Russland. I praksis er de hardeste konkurrentene 
først og fremst amerikanske Caterpillar og japanske Komatsu. Også det er 
merkevarer med høy kvalitetsoppfatning her borte, sier Lars Corneliussen.
Også de nærmeste årene bærer bud om høy vekst i Russland, tror de to 
svenske gründerne, og viser til den russiske regjeringens gigantsatsing på 

opprusting av for eksempel veinettet. Store investeringer gjøres også i vin-
terOL-byen Sotsji.

P  sto khol sb rsen?
I tillegg kommer et annet stort sportsarrangement i 2018.
- VM i fotball. Bare det arrangementet alene kommer til å kreve mange 
nødvendige investeringer i store etterslep innenfor infrastrukturen.
- Vi kan derfor trygt kalkulere med fortsatt god vekst. Vårt største mar-
ked har hittil begrenset seg til områder omkring Moskva, St. Petersburg 
og nordvestre Russland. I 2010 lå 80 prosent av omsetningen vår i disse 
regionene. Fram til 2013 tror vi at økningen vår er blitt enda større, spår 
Eberhardson.
- Vi har allerede skapt stor furore som selskap her i Russland, og vi merker 
jo at det er et helt nytt Russland som er i ferd med å skapes. Dynamikken i 
dette samfunnet er fortsatt svært påtakelig og åpenbar, mer enn 20 år etter 
Sovjetunionens fall. For oss er det veldig oppmuntrende å få delta i utviklin-
gen. Kanskje en dag introduserer vi Ferronordic Machines på stockholms-

med å bygge opp, sier Lars Corneliussen og Erik Eberhardson. 

Tekst og foto
I STAFFAN RINGSKOG

Lykkejegere Svenske Erik Eberhardson og Lars Corneliussen søkte lykken i Russland etter Sovjetunionens fall og forventer en årlig omsetning av 
Volvo anleggsmaskiner for minst to milliarder svenske kroner i gigantlandet i øst.
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FAGSJEF I MGF
MGF er i en moderniseringsfase som blant annet medfører økt aktivitet i 
medlemsmassen og sterkere engasjement i faglige saker. Vi ønsker derfor nå 
å styrke ressursene i vårt sekretariat med en fagsjef. Fagsjefen vil rapportere 
til foreningens direktør og være ansvarlig for gjennomføring av prosjekter i 
faglige utvalg og arbeidsgrupper.

PRIMÆRE ARBEIDSOPPGAVER: 

 
arbeidsgrupper

DEN VI SØKER:

kjennskap til bransjens nettverk, foreninger og organisasjoner.
-

Stillingen som fagsjef i MGF vil by på varierte arbeidsoppgaver og krever evner 
til både samarbeid og det å kunne jobbe selvstendig.

MGF KAN TILBY:

 
nøkkelperson

Søknadsfrist: 10. februar 2012

For ytterligere opplysninger kan foreningens direktør Anita Helene Hall  
kontaktes på mobil 90 82 70 41. 

 Post til: Maskingrossisternes 

arbeider for medlemmenes felles interesser, faglig, politisk og sosialt. Mye av arbeidet 
-

som begge er dominerende nasjonale arrangementer. Foreningens visjon er å skape 
merverdier for medlemmene gjennom aktiv markedsføring av MGF og ved å spille 

Vei og Anlegg 2012
9. – 13. mai på Hellerudsletta

Tilbud til MEFs medlemmer:
Bestill hotellrom og flybilletter 

gjennom MFF.

MEF har forhåndsreservert en del 

rom på Rica hoteller i Oslo sentrum.

Les mer om dette på MEFs medlemsnett 

www.mef.no

Kontaktperson hos MEF:

Bjørg Fossum, telefon 22 40 29 00

bjorg.fossum@mef.no

Lærlinger og skoleelever i anleggsutdanning ønskes spesielt 
velkommen til MEFs stand på Vei og Anlegg 2012!

Daglig maskinførerkonkurranse innenfor gravemaskin og 

 hjullaster

 Minimaskinførerkonkurranse 

 Simulatorbuss fra Landslinjene 

 Skogsmaskinsimulator 

 Info om MEFs aktiviteter og tilbud 

 Info om lærlingordningen 

Standen er et samarbeid mellom MEF og OKAB 

(Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene)

Informasjon om messen er tilgjengelig på www.mgf.no
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MÅNEDENS PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

Etter en årrekke med planleg-
ging og prosjektering, ble 
første spadetak for det nye 
sykehuset i Østfold endelig 
tatt 5. september i fjor. Både 

statsminister Jens Stoltenberg 
og helseminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen var tilstede på 

 
Det nye sykehuset, som bygges 

på Kalnes, ca. 7 km nordvest 
for Sarpsborg sentrum, vil 
sikre 300.000 østfoldinger et 
godt helsetilbud. Ifølge bygg-
herrens (Helse Sør-Øst) nettsi-

der får det nye sykehusbygget 
et bruttoareal på 82 500 kva-
dratmeter. Det skal etableres 
578 somatiske og psykiatriske 
senger, 9 operasjonsstuer, 
20 ulike røntgentilbud og 91 
undersøkelses- og behand-
lingsrom på sykehuset. Alle 
sengepasienter vil for øvrig få 
enkeltrom. Det nye Sykehuset i 
Østfold vil også omfatte et mo-
dernisert sykehusbygg i Moss 
på nesten 11 000 kvadratmeter. 
Etter planen skal sykehuset, 
som har en kostnadsramme på 
ca. 5,2 milliarder kroner, være 
i full drift fra mai 2016.  
 
Bl te asser 
Undertegnede kan konstatere 
at det er et godt stykke frem til 

ENORMT 

SYKEHUSPROS
I SARPSBORG 
En klar og ild jan ardag be nner Anleggs askinens tsendte seg  Kalnes 

ved Sar sborg  der det nye sykeh set i Østfold skal bygges. St ende idt te 

 den 350 l store to ten  ed leire o  til anklene  er det lig ikke  

la seg i onere av st rrelsen  dette rosjektet. S  er da ogs  det nye syke-

h sbygget  ed sine 82 500 kvadrat eter  ikke bare det st rste bygge rosjek-

tet i Østfolds historie  en ogs  et av Norges st rste landbaserte rosjekter. 
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JEKT

ferdigstillelse og sykehusåp-

bena fremover i den seige 
leiren på byggetomta, mens 
gravemaskiner og dumpere fra 
den lokale maskinentreprenø-
ren Råde Graveservice beveger 
seg i bakgrunnen. Og nettopp 
de spesielle grunnmassene har 
vist seg å være en utfordring 
for entreprenøren. 
– Det er veldig høy grunn-
vannstand her i området; langt 
høyere enn det vi ble forespei-

let på forhånd. I samarbeid 
med byggherren og konsulen-
ter har vi forøkt å løse disse 
relativt krevende problemene 
med blant annet å sette ned 
grunnvannsbrønner og etablere 
overvannsdiker, i tillegg til 
overpumping av vann, forteller 
daglig leder i Råde Graveser-
vice, Terje D. Andersen. 
– Likevel har dette ført til 
en del problemer for oss, for 
grunnmassene har vist seg å 
være langt bløtere enn antatt 

og så ustabile at selv ikke an-
leggsveier kan etableres uten å 
tilføre store mengder spreng-
stein. 
 
40.000 eter ler 
 – Det er helt spesielle mas-

grusmasser til bløt kvikkleire 
og silt, og det er leirblandinger 
i sanda her, som gjør den så 
uhåndterlig. Geologene har 
fortalt oss at dette er et spe-
sielt geologisk fenomen som 

stammer fra istiden, forteller 
anleggsleder i Råde Graveser-
vice, Yngvar Olsen.  
– Og det blir ikke enklere se-
nere i prosjektet, når vi skal 
begynne å grave for selve 
sykehusbygningen, samtidig 
som AF Gruppen skal sette ned 
40.000 meter stålkjernepæler.  
Det blir litt av noen logistikk-
utfordringer med disse grunn-
forholdene. På dette prosjektet 
hadde det faktisk vært greit 
med en periode med kaldt vær, 

1 – Stort Slik vil sykehuset arte seg på den 350 mål store tomta når det står ferdig 
(ill: Arkitektgruppen nytt østfoldsykehus). 

2 – Nat r Det nye sykehuset vil ligge nært inntil naturen 
(ill: Arkitektgruppen nytt østfoldsykehus).
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slik at det ble et telelag å kjøre 
på. 
 
Tre kontrakter 
Råde Graveservice har fått 
tildelt tre separate kontrakter 
på sykehusprosjektet så langt, 
hvorav to utføres som hoved-
entreprise for Helse Sør-Øst, 
mens den tredje er en underen-
treprise for AF Gruppen. Den 
første – og største – kontrakten 

som blant annet går ut på å 

masser, legge om turstier, 
bygge anleggsveier og utjevne 
terrenget på tomta. 
– Den første kontrakten er 
først og fremst en stor masse-

om graving og transport av ca. 

500.000 kubikkmeter masser 
totalt. Mye av dette fordeles 
lagvis ut på tomta.  Bløtmasse-
ne kjører vi ut av området eller 
deponerer på interne deponier 
inne på området. Deponiene er 
tidligere grus- og sanduttak, 
som vi dermed får fylt igjen, 
så det er en slags vinn-vinn-
situasjon, sier Andersen. 
– De ulike massene i grunnen 
ligger fordelt lagvis på tomta, 
men disse lagdelingene er ikke 

i landskapet. Dette er også et 
resultat av istiden, ifølge geo-
logene som har vært inne her.  
 
Flere kontrakter?   
– Den første kontrakten inne-
bærer også grovutgraving for 
selve bygget. Etter at byg-

ningsmassen er kommet over 
bakkenivå, skal vi i tillegg 
fylle tilbake masser rundt og 
inntil den delen av bygget som 
ligger under bakkenivå, fort-
setter Andersen. 
– Den andre kontrakten heter 
”veier og plasser” og dreier 
seg i stor grad om å etablere 
permanente veier og plasser 
inne på området. Vi skal bygge 
oss opp til forsterkingslaget, 
mens siste del med ferdig bæ-
relag, asfalt og grøntanlegg 
kommer som egen entreprise 
senere. 
– Vår tredje og foreløpig siste 
kontrakt er en underentreprise 
for AF Gruppen og omhandler 
grunnarbeider i forbindelse 
med ledninger, rør og kummer 
i bakken. I tillegg skal det gra-

ves ut i forbindelse med funda-
menter og dragere til sykehus-
bygget, og ikke minst kulverter 
under selve sykehuset. Alle 
tre kontraktene går mer eller 
mindre parallelt og henger 
sammen med hverandre. 
 
Prestisje rosjekt 
Samlet sett er kontraktene på 
det nye østfoldsykehuset natur-
lig nok blant de største jobbene 
Råde Graveservice noen gang 
har hatt. Men ikke den aller 
største. 
– Vi var med på utbyggingen 

Rygge, med totalt 120 millio-

-
jobb er dette den desidert stør-
ste vi har hatt. Det skal også 

St rst
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Dieselmotorer

www.frydenbopower.no
Telefon 63 87 17 00

(Ex. Valmet)

500 000 k bikk eter 
tomta. 

Hav av leire Grunnmassene har vist seg å være langt bløtere 
enn man antok på forhånd. 

På geledd Dumperne får kjørt seg på dett prosjektet. Stor aktivitet Maskinene er i full sving på byggeplassen. 
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MÅNEDENS PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

Fakta: 
 
O fang:  
82.500 m2 nybygg på Kalnes i Sarpsborg (og 10.800 m2 
ombygging i Moss). Råde Graveservice har fått tre kontrakter 

plasser og 3. Grunn og fundamenter (UE for AF Gruppen).
 
O start:  

 
Råde Graveservice startet 20. august 2011.

Ferdigstillelse: 
Sykehuset skal være klart til å ta imot pasienter i 2016. 
Råde Graveservice er ferdige med sine kontrakter i løpet av 
2014. 
 
Byggherre: 
Helse Sør-Øst RHF, som har etablert en egen 
prosjektorganisasjon med ansvar for å planlegge og styre 
prosjektet gjennom alle faser, frem til sykehuset er klart for 
overlevering til Sykehuset Østfold. 

Kontraktss : 
Total kontraktssum for hele sykehuset er ca. NOK 5,2 milliarder. 
Råde Graveservices tre kontrakter har kontraktssummer 
på (1) ca. NOK 23 mill., (2) ca. NOK 13 mill. og (3, som 
underentreprenør for AF) ca. NOK 20 mill. – alle eks. mva.  

Tre kontrakter har Råde Graveservice, her representert ved daglig leder Terje D. Andersen, fått på det nye østfoldsykehuset. 
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tilføres mer enn 100 000  tonn 
med knuste masser her. Alle-
rede har vi nok kjørt inn over 
50 000 tonn stein og pukk, sier 
Andersen. 
– Det er jo også litt stas å få 
være med på et prestisjepro-
sjekt som dette. At statsminis-
teren deltok på byggestarten 
sier jo litt om prosjektets 
betydning. Vi har et bilde av 
statsministeren som gratulerte 
oss med kontrakten. Det er jo 
litt artig, selv om det skal sies 
at dette var i valgkampinnspur-
ten, sier han og ler. 
 
Maskin ark og ersonell 
Byggherren stiller klare krav 
til både sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA) og miljø 
på prosjektet. 
– Det er stort fokus på SHA 
her, og vi skal blant annet 
bygge rensedammer for over-
vann og drensvann som renner 
ut av byggeområdet. Avrennin-
gen går til drikkevannskilder 
i området, så det må derfor 
først innom rensesystemer og 

rensedammer som inneholder 
målestasjoner. Dette gjelder 
både under byggeperioden og 
på permanent basis etterpå, 
forklarer Andersen.  
– Når det gjelder maskinene, 
stilles det krav om at alle an-
leggsmaskiner og kjøretøy skal 
ligge under de såkalte eurokra-
vene når det gjelder utslipp. 
Vi har vel ikke opplevd tilsva-
rende krav på andre prosjekter 
tidligere, men vi har heldigvis 
såpass ny maskinpark at dette 
ikke byr på noen problemer for 
oss. Jeg må påpeke at vi har 
et veldig godt samarbeid med 
byggherren. Det er profesjo-
nelle folk og vi løser proble-
mer og utfordringer på en god 
måte sammen. 
– På prosjektet benytter vi seks 
gravemaskiner fra 20-50 tonn, 
seks større anleggsdumpere, to 
dosere og åtte-ti lastebiler. På 
det mest hektiske har vi opp 
mot 30 mann her. 

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
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Navn I ARVID GJERDE
Alder I 59
Bosted I INNFJORDEN
Stilling I DAGLIG LEDER
Akt ell I VEKSTSKAPER

HAN SIKRER 
NORGES VEIER 

om ambisiøs og sulten 20-åring kjøpte han seg en 

år senere, leder han Norges største bedrift innen 
veirekkverk (autovern). Nylig kom han også til 

-
ransen Ernst & Young Entrepreneur Of The Year. 
 
Arvid Gjerde er født og oppvokst i Innfjorden i 

raskt førstehåndserfaring med traktorer og andre maskiner. Som 
18-åring begynte han å jobbe for en lokal entreprenør, blant annet 
som maskinfører. To år senere, i 1972, kjøpte han seg en traktor-

 

det var en god del ting jeg kanskje kunne klare å gjøre bedre selv, 
forteller Gjerde.  Det skulle han få rett i. 
 

til 1977, da en kombinasjon av tilfeldigheter, entreprenørskap og 
kløkt skulle endre Gjerdes liv for alltid.  

veivesenet om at nå ble det ikke mer jobb. Hvis jeg da ikke kunne 

behov for å montere veirekkverk. 
Den unge og driftige gründeren tok utfordringen på strak arm. En 
ukes tid senere hadde han løsningen. Som en ren Reodor Felgen 
hadde han konstruert en rambukk på traktorgraveren sin, og med 
den kunne han slå ned stolper lekende lett. Det ble en stor suksess. 
– Det viste seg å være en god løsning. Veivesenet var tydelig godt 
fornøyd, og de skrev i magasinet ”Vegen og vi” at de nå satt ned 

S

  ARVID GJERDEPROFILEN
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veirekkverk i egenregi.  Vi brukte faktisk maskiner med det prinsip-
pet helt fram til 2005.  I dag bruker vi fjernstyrte biler til den job-
ben, forteller Gjerde. 
 

i dag 44 ansatte og 40 kjøretøy. Selskapet satte 250.000 meter vei-
rekkverk i 2011 og omsatte for ca. 135 millioner kroner, og er med 
det den desidert største aktøren på rekkverk i Norge.   
– Jeg vil understreke at jeg aldri har hatt vekst som mål, men vek-
sten har kommet på grunn av at vi har faste kunder som vi har hatt 
lyst til å følge og som har vært fornøyd med oss. Det er for øvrig 

tiden, så vi kommer nok til å fortsette å vokse en stund til, sier han. 
 
Etter at driften ble lagt om til å fokusere på veirekkeverk i 1977, har 
Arvid Gjerde ikke sett seg tilbake. Montering og salg av autovern er 
bedriftens viktigste arbeidsfelt; det settes gjerne ned over 1000 me-
ter autovern om dagen. Selskapet leverer også brurekkverk, stabbe-

veirekkverk av typen Miniguard. Kundene er både private aktører og 
kommuner, men den største enkeltkunden er Statens vegvesen. 
– På mesteparten av prosjektene våre, er vi underentreprenør for 
andre entreprenører.  Hovedvekten av jobbene består av vedlikehold, 
rehabilitering og forbedring av eksisterende rekkverk rundt om i lan-
det, mens resten – nesten halvparten – er nyetablering av rekkverk, 
sier Gjerde. 

-
landsgrena, pluss Oppland og Hedmark.  Vi har i dag rammeavtale 
med veivesenet i Nord- og Sør-Trøndelag, Oppland, Møre og Roms-

dal, Hordaland og Sogn og Fjordane. Selv om vi har hatt enkelte 
jobber på det sentrale Østlandet, ønsker vi primært å konsentrere oss 
om vårt prioriterte markedsområde; altså de områdene vi er tungt 
inne i. Det handler som sagt ikke om å oppnå vekst.  
 

stadfestelse på det, var nominasjonen til vekstskaperkonkurransen 
«Ernst & Young Entrepreneur Of The Year» tidligere i høst.  Blant 
kriteriene som må oppfylles for å kunne bli nominert, er at bedriften 
må ha hatt et positivt resultat siste år, samt vekst i antall ansatte og 
en vesentlig omsetningsvekst og de siste to år.  Arvid Gjerde AS 
hadde en omsetningsvekst på 47 prosent fra 2007 til 2010. 
– De undersøkte 3200 bedrifter i Midt-Norge og lette etter vekstska-
pere. Det er jo en heder bare å bli nominert i denne konkurransen, 
sier Gjerde. Av seks nominerte fra Midt-Norge, var Gjerde en av tre 

stakk av med seieren og ble kåret til Norges fremste vekstskaper. 
– Paradoksalt nok hadde jeg opprinnelig som mål ikke å ansette 

alltid først og fremst handlet om langsiktighet. Jeg er for eksempel 

 
 
Engasjement i nærmiljøet er også noe som opptar Gjerde. At han har 

godt. Verkstedet, som ble bygget i 1988 og utvidet i 2005, ligger 
inne på den 130 mål store gården, som Gjerde overtok fra sin far i 
1983 og fremdeles driver.  
Som lokalpatriot bruker han også en del penger på lokalmiljøet. 
– Det går med noe med til sponsing av bedehus, samfunnshus, 
idrettslag og andre ting.  Det er jo gjerne lokale bedrifter som holder 
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RING BJØRN PÅ 911 99 692   

922C912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

kultur- og sportstilbud oppe på mindre steder som dette, sier Gjerde.  
– Vi brukte ca. 1 million kroner på lokal sponsing i fjor, som jeg 

litt rekruttering.

I den grad Arvid Gjerde har noe fritid, tilbringes mesteparten av den 
også i nærheten av hjemstedet. – Jeg har en hytte, kun ti minutters 
kjøretur herfra. Dit drar jeg så ofte jeg har mulighet, og kobler skik-
kelig av, forteller han. 
– Annenhver helg gjennom hele vinterhalvåret kjører jeg også opp 
skispor med snøscooter like oppe på fjellet her. Det er et slags dug-
nadsarbeid. I tillegg driver jeg med jakt. Vi er en liten gjeng som 
jakter på hjort oppi lia her hver høst. Men det blir bare dagsturer, i 
og med at det er like i nærheten, forteller han. I gangen på kontoret 
henger det for øvrig et hjortehode på veggen, som faren skjøt i en 
alder av 79 år.

Det er ikke noe A4-liv å være gründer og fremgangsrik bedriftsleder. 

på veien enn hjemme. 
– Én ting er sikkert; man kan ikke bygge opp noe sånt som dette 

året, og jeg kjører rundt 90.000 kilometer hvert eneste år. Her på 
kontoret er jeg hovedsakelig kun på fredager, sier han.  

 
– Ruth var med å etablere selskapet i 1972, og hun har hatt ansvaret 
regnskapet hele tiden. Marianne er sivilingeniør fra NTNU med 
spesialutdanning innen veirekkverk, så hun har ordentlig spisskom-
petanse på dette fagfeltet. Hun fungerer som markedssjef i dag, men 
planen er at hun etter hvert skal overta både driften og eierskapet i 
selskapet.  Marianne sier at når hun overtar, skal hun i hvert fall ikke 
jobbe slik som jeg har gjort, sier han og ler. 
– Vi har en meget god organisasjon her nå, og jeg har begynt å 
slippe driften litt. Jeg er overbevist om at det vil gå bra å overlate 

 

 
Tekst
I RUNAR F: DALER
Foto
I ESPEN WICKEN, ARVID GJERDE AS OG RUNAR F. DALER
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Gjenvinningsbransjens 
viktigste møteplass

Påmelding og mer informasjon: 
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www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  
TLF: 71 22 72 22  E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO
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Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem

39 ansatte og en omsetning 
i 2010 på kr 121 millioner

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.

Flowtite GRP-rør: Et lett valg

APS Norway AS  ·  Postboks 2059  ·  3202  Sandefjord  ·  Telefon: 99 11 35 00  ·  info-no@aps-sales.com  ·  www.aps-sales.no
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TEMA VIKTIGE ANLEGGSMESSER 2012

Anleggsdagene 2012 i jan ar. Inter at 2012 i a ril. Vei og Anlegg 2012 i ai. Messeseson-
gen er i gang. Statens vegvesen anser s esielt Anleggsdagene so  en så viktig arena for 

tvilklingen av fra tidas veibygging at etaten kj rer f ll obilisering ot den nye s esi-
aldagen for dette te aet. Og å Inter at og Vei og Anlegg vises askinnyhetene so  kan 
bidra til å nå de vei olitiske ålene.

FRA GARDERM
HELLERUDLSLE
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TEMA VIKTIGE ANLEGGSMESSER 2012

legger spesiell vekt på årets store nyhet under Anleggsdagene – en egen 

Vegdirektoratet vil få brynt seg på sentrale aktører i norsk anleggsbransje.
Det hele vil som seg hør og bør, foregå i ordnede forhold fra talerstolen, 
men Repstad påpeker samtidig det mest interessante ved denne faglige 
mønstringen innenfor nettopp veibygging.
- Dette nye seminaret, Veibyggerdagen, er et resultat av at Statens vegve-
sens ledelse faktisk ser hvor viktig Anleggsdagene er, og ønsker å komme 
i bedre dialog med hele anleggsbransjen gjennom et nært samarbeid med 
MEF, begrunner Repstad et annet sted i denne utgaven av Anleggsmas-
kinen.

Investeringene i r te?
Før statsråden for samferdsel entrer podiet vil Trond Johannesen bringe 
til torgs en del synspunkter omkring statsbudsjettet for året som nettopp 

har startet, og spør blant annet om ministeren tror rammene vil holde som 
forutsatt.
- Mer enn noen gang blir investeringer i vei og i bane viktig. Vi opplever 

anleggsbransjen i et slikt perspektiv, undrer Johannesen blant annet.
I år er det tredje gang på rad at Magnhild Meltveit Kleppa stiller opp og 
møter landets mange maskinentreprenører ansikt til ansikt. I denne om-
gangen vil hun gjøre opp status quo for landet på samferdselsområdet, og 
har til hensikt å presentere en slags rutebok for de investeringene Trond 
Johannesen like før kommer til å etterlyse innenfor områdene vei og 
bane. 
Og for liksom å fylle bildet totalt før diskusjonene i det hele tatt kommer 
i gang, inntar også veidirektør Terje Moe Gustavsen scenen hvor han 
er forberedt på å parere Trond Johannesens og Arnstein Repstads utfor-
dringer på områdene konkurranse, kapasitetsutnyttelse og gjennomfø-
ringsevne, og dessuten vil belyse hvorvidt alt engasjementet er snakk om 
drømmer eller virkelighet.

Sa handling
Særlig vil veivesenet på Veibyggerdagen ta for seg en del aktuelle nyheter 
for kommende oppgaver innen norsk veibygging. Her presenteres også 
nye og viktige detaljer innenfor tildelingskriteriene før et vinneranbud 
kan overføres til en signert kontrakt sammen med oppdragsgiveren.
Også begrepet samhandling mellom oppdragsgiver og utførende entre-
prenør er relativt nytt i norsk veibyggings- og anleggsvirksomhet. MEF 
region Midt og en av MEFs betydelige medlemsbedrifter i Sør-Trøndelag 
hadde representanter  med i styringsgruppa for igangkjøringen av konsep-
tet for snart to år siden.
Enkelt sagt går samhandlingskonseptet ut på at økonomiske besparelser 
ved alternative løsninger som utførende entreprenør eventuelt lanserer og 
får klarsignal til å gjennomføre i anleggsperioden, deles 50/50 mellom 
kontraktspartene.
I alt ti slike samhandlingskontrakter ble inngått i landets fem veiregioner 
som en prøveordning i løpet av 2010, fordelt på én funksjonskontrakt og 
én utbyggingskontrakt i hver region. Før konseptet ble lansert og satt i 

TREDJE MØTE I 

LØVENS HULE
Også i år våger sa ferdsels inister Magnhild Meltveit Kle a seg inn i det ange 

ener er selveste l vens h le i norsk anleggsdrift: Anleggsdagene i regi av 

Maskinentre ren renes Forb nd MEF . Sa en ed styreleder Arnstein Re stad 

og ad inistrerende direkt r Trond Johannesen i MEF vil h n legge f ringer for en 

rekke s rs ål o kring helt sentrale te aer i 2012- tgaven av Norges st rste 

faglige anleggs nstring.

Stinn brakke Anleggsdagene 
2011 mønstret 806 unike 

deltakere. Oppslutningen i år 
forventes å bli minst like høy. 

(Arkivfoto: Runar F. daler)



ANLEGGSMASKINEN 1-201239

gang, røpet sjefsingeniør Jan Eirik Henning i Statens vegvesen så vidt 
noe av bakgrunnen for det hele.
- Samhandling vil gi inspirasjon til nytenkning og utvikling, som også 
gjør at partene bedre kan jobbe i fellesskap mot forente mål, uttrykte 
blant annet Henning overfor Anleggsmaskinens marsutgave i 2010.
På Veibyggerdagen vil den samme Jan Eirik Henning supplert av byg-
geleder Odd Arild Lindseth i Statens vegvesen Region midt røpe alt om 
erfaringene så langt med samhandling og fortelle hvordan konseptet har 
utviklet seg i praksis.

Gr nnforhold å dagsorden
Også andre temaer som nyheter innen driftskontrakter i lys av kompe-
tanse og videre forsking og utvikling, settes på dagsorden. Daglig leder 
Svein Erik Løvli i Målselv Maskin AS vil på sin side anskueliggjøre 
slike driftskontrakter sett med egne øyne fra eget ståsted: Bak stikker og 
ratt i hjullastere, gravemaskiner og lastebiler.
Dessuten er et tredje og brennhett tema under oppseiling på Veibygger-
dagen. Påstander om planlagte besparelser på veivesenets budsjetter har 

angivelig ført til anbudsdokumenter for bygging av ny vei med beskriver 
av grunnarbeider i leirgrunn som ikke tåler norsk vinterklima, men ender 
med uønsket telehiv, knuste forstillinger og rasende bilister. Nybygde 
riksvei 2 øst for Kløfta i Akershus sto sentralt i mediestormen vinteren 
2010 og våren 2011.
Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal i Vegdirektoratet tar sjansen på å 
belyse bakgrunn, årsaker og konsekvenser overfor bransjeaktører fra 
hele landet fra talerstolen mot slutten av Veibyggerdagen på dag to av 
Anleggsdagene. Administrerende direktør Håvard Kjenseth i Isachsen 
Entreprenør AS vil på sin side presentere hva han og kollegene mener 
om forsvarlig kvalitet i forhold til bygging av vei generelt i vårt lang-
strakte land.
Så vær forberedt på tøffe, men vel begrunnede meningsutvekslinger og 
diskusjoner i plenum!  

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Hett te Magnhild Melveit Kleppa stiller i år på Anleggsdagene for tredje gang på rad. Også denne gangen ønskes hun velkommen av Arnstein 
Repstad (midten) og Trond Johannesen. (Arkivfoto: Runar F. Daler)
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- Leverandørmart’n er en viktig del av Anleggsdagene og er sterkt et-
terspurt blant leverandørene hvert eneste år. Vi holder antallet utstillere 
på rundt 60, som er godt tilpasset det totale utstillerarealet Multiarenaen 
og ønskene fra enkelte om å leie mer plass enn bare én tilmålt modul på 

2x4 eller 3x3 meter. Men maksimalt antall moduler per leverandør er satt 

Løken Sandneseng i selve påmeldingsprosessen. 
De to har nå hatt ansvaret for tilstrømningen av påmeldte til 
Leverandørmart’n og alt som kverner omkring denne i mangfoldige år.
- Vi mener vi har kommet fram til en form som fungerer bra for både for 
utstillere og besøkende. Spesielt etter at Multiarenaen ble etablert for tre 
år siden der Clarion hotell tidligere hadde et større svømmeanlegg. Så 
nå tar vi det fjerde året på rad med denne layout’en. Fordi gulvet her er 
i betong tåler det også tyngre utstyr og maskiner, både til utstilling og 
med tanke på handling og håndtering under opp- og nedrigg ved hjelp 
av elektrisk truck. Og ordspråket sier jo ”Never change a winning team”, 
seir Heggedal.

S rstilling
Utstillingsområdets beliggenhet vegg i vegg med seminar- og foredrags-
salene er også et stort pluss som i bunn og grunn setter nettopp Clarion 
hotell i en særstilling med tanke på gjennomføringen av Anleggsdagene.
- Vi har jo nå og da vurdert alternative arrangementssteder, men har ikke 

-
pasitet, permanent utstillingsområde og egen festsal for den felles sosiale 
biten.
Geir Heggedal får alltid forespørsler fra leverandører om mulighet for 

Lever for 
LEVERANDØRMART’N
Prosjektleder Geir Heggedal s ilte so  vanlig en sentral rolle da de 60 tstiller lassene so  tgj r 

Leverand r art n nder Anleggsdagene ble tsolgt allerede i a g st i fjor. Og so  vanlig er enkelte nye 

leverand rer å lass også i år.

Ringrev Geir Heg-
gedal har ti års erfa-
ring med ansvar for 
Leverandørmart’n, og 
er alltid klar til å bistå 
når og om en leverandør 
eller besøkende ber om 
det. Her gir han gode råd 
under Anleggsdagene 
2010.

God hjel er Trine Løken Sandneseng er alltid en stødig høyre hånd i 
påmeldingsprosedyren fram mot Anleggsdagene.
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Veibyggerdagen og VA-dagen kj res sa tidig i for  av to se arate se inarer. 

Bes kende å velge hvilken de vil f lge. S rengningsdagen og N rings olitisk 

dag kj res hver for seg.

VALGETS KVALER

utendørs utstilling av større maskiner enn det er plass til inne. Temaet er 
tatt opp med hotelledelsen, men konklusjonen er at dersom én får ja, må 
alle få ja. Og da sprekker hele konseptet.
- Vi som jobber med utstillingen må legge til grunn at det er den faglige 
delen av Anleggsdagene som er selve bærebjelken. Utendørs maskinmes-
ser overlater vi derfor til andre med spesialkompetanse på akkurat det. 

i år lagt inn mye tid til utstillingsvandring. Leverandørene må være klare 
til å håndtere tett og høy aktivitet, oppfordrer Geir Heggedal.

Nye hvert år

-
ken internt i anleggsbransjen, både blant leverandører og nysgjerrige 
maskinentreprenører, ekstra godt synlig.
- Av det totale antallet utstillere utgjør hvert år mellom ti og 15 prosent 

helt nye leverandører på Leverandørmart’n. Akkurat det setter alltid spiss 
på totalinntrykket av Anleggsdagene, og inspirerer besøkende litt ekstra 

bruk av ti møte- og grupperom for lukkede arrangementer eller andre 
aktiviteter, for eksempel sammen med vanlige besøkende, kunder eller 
egne ansatte.
- Utstillere kan for eksempel invitere eksterne kunder fra lokalmiljøet, 
men som samtidig ikke er påmeldt som besøkende under Anleggsdagene. 
Husk bare på at slike eksterne kunder ikke kan gis adgang til seminarene 
og hotellets generelle fasiliteter, minnner Geir Heggedal om.   

 Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I RUNAR F. DALER

Samme opplegg for tematisk presentasjon ble gjennomført i fjor, og med gode tilbakemeldinger i samband 
med at Anleggsdagene er blitt utvidet fra to til tre, og lagt til midt i uka framfor avslutning på en fredag. 
VA-dagen tar for seg viktige temaer og problemstillinger inne vann- og avløpssektoren. Åtte aktører fra 
ulike ståsteder i norske kommuner, hos konsulenter og fra leverandører innleder til paneldebatt, alt anført 
av næringspolitisk rådgiver Randi Aamodt i MEF. Næringspolitisk dag er selve rosinen i årets bransjepølse 
med tanke på at det er her samferdselsministeren, veidirektøren og MEFs ledelse vil legge opp løpet. Spreng-
ningsdagen åpnes av sprengningsekspert og nestleder Frode Andersen i Bransjerådet for fjellsprengning, tett 

Anleggsdager.

-
ber-utgaven av Anleggsmas-
kinen snek det seg i første 
avsnitt av brødteksten inn 
uriktig informasjon om over-
gangskurs og bergspreng-
ning. Riktig formulering skal 
være som følger:

-
toratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB) om nytt 

og kan dokumentere at de 
enten har ledet sprengnings-
arbeid eller drevet egen 
sprengningsvirksomhet kan 

bergsprengningsleder. Men 
ikke før det obligatoriske 
overgangskurset er fullført og 

De nye reglene er innviklede 
nok og trenger slett ikke slurv 
fra Anleggsmaskinens side 
for å gjøre det enda mer inn-
viklet. Vi beklager. Red.

L nte i 
korteste 
laget
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Primus motor for organisasjonen Franske Fagmesser i Norge, José-
phine Sconza håper svært mange av disse kommer fra den norske 
anleggsbransjen.
- Ja, og i tillegg på vegne av både Paris, Frankrike og alle franskmenn 
ønsker jeg norske besøkende til  Intermat 2012 hjertelig velkommen. 
Maskin- og utstyrsutstillingen i Paris vil bli den største i Europa i år, 
og er for øvrig verdens nest største i sitt slag. Ikke la denne mulighe-
ten gå fra dere, oppfordrer Joséphine Sconza.
Intermat ble arrangert for første gang allerede i 1988.
- Det blir som kjent tre år til neste gang, sier Joséphine Sconza, som 
også er norsk primærkontakt og primus motor her til lands for 15 
andre bransjeinnrettede utstillinger og messer i Frankrike.

Statlig gjeldskrise
Årets Intermat arrangeres i noe av det som fortsatt er en slags skygge 

og som i skrivende stund ikke ser ut til å ha kulminert ennå. Det som 

est ut i en statlig gjeldskrisetilstand i mange europeiske land.
Den globale økonomien er på sett og vis tilbake på sporet etter krasjen 
i 2008-2009, mener mange analytikere. Positive markedsvarsler slo til 
for 2011, og nå pekes det på dynamiske og voksende markedsutsikter 
i 2012 også, tror Sconza og støtter seg til tall, prognoser og statistik-
ker innenfor Intermats eget nettverk av kilder.
- Markedene i USA var først ute med å synke inn i en resesjon før det 
europeiske markedet fulgte etter, men USA opplevde etter hvert ny 
vekst i 2010. Trenden har fortsatt gjennom hele 2011, oppsummerer 
Sconza.

Nor alår
Utsiktene for Europa før årsskiftet viste samme tendens, men vedva-

omkring Euro’en. Virkningene av en mulig kollaps også for andre 
land som ikke er med i Euro-samarbeidet er for tida høyst uforut-
sigbare. Hvordan aktiviteter i Norge etter hvert vil påvirkes, er også 
svært uklart.
Da den forrige krisen slo til også i Norge, gjorde regjeringen det den 
måtte gjøre og satte blant annet inn store økonomiske ressurser der de 
best gjorde nytte for seg: I anleggsbransjen.
Salget av nye maskiner sank drastisk, men stabiliserte seg til slutt på 

et nivå som medlemmene i Maskingrossisternes Forening selv omtalte 
som identisk med et ”normalår”.
For det er ikke til å komme i fra at maskinsalget i årene 2005-2008 lå 
på et superhøyt nivå som ingen forventet ville vedvare. Da økonomien 
endte i en tvangstrøye valgte maskinentreprenørene taktikken med å 

uten samme høye tempo i rene maskinutskiftninger.

Positive rognoser
Slik vil et nytt økonomisk tilbakeslag høyst sannsynlig møtes etter 
samme mønster i norsk arbeidsliv. Tiltakspakker rettet inn mot blant 
annet anleggsbransjen vil få høy prioritet. På den måten vil alltid an-
leggsbransjen med sine maskiner, få eller mange, ha viktige oppgaver 
å utføre. Derfor har både Intermat 2012 i Paris og Vei og Anlegg 2012 
på Hellerudsletta (se neste sak) viktige funksjoner for å holde landet 
i gang, uansett om det ris av en økonomisk krise eller ei. Maskinetre-
prenørenes Forbunds (MEF) eget og helt ferske analysemateriale viser 

-
ner enn å kvitte seg med dem i tida framover.
- Tendensen var imidlertid litt avdempet i forhold til målinger i fjor 
sommer, men både store og små bedrifter tenker i de samme banene, 
sier næringspolitisk rådgiver i MEF, Håvard Almås.
Kilder som står bak markedsvurderinger i regi av Intermat-arrangørene 
mener, til tross for et utbredt statlig europeisk gjeldsproblem, også at 
markedsutsiktene er positive. Til nå er 2007 det absolutt beste året for 
omsetning av anleggsmaskiner på verdensbasis, med en million solgte 
enheter. Global omsetning i 2012 vurderes å ende på samme nivå som i 
2006, det vil si rundt 900.000 enheter, med en gradvis økning som pas-
serer 2007-nivået og ender på godt over en million enheter i 2015.

H yt anleggsfok s
Snittsalget fra 2006-2010 endte på 820.644 maskinenheter.
- I perioden 2011-2015 forespeiles et snittsalg på 955.529 enheter på 
verdensbasis, sier Joséphine Sconza og lener seg på tall og prognoser 
fra Intermats samarbeidspartner Off Highway Research.
Intermat-utstillingen inndelt i maskin- og brukergrupper viser at produ-
senter av maskiner for jord- og steinarbeider utgjør 15 prosent av utstil-
lerne, mens maskiner for fjellboring tar 13 prosent. Utstyrs-, kompo-
nent- og tilbehørsleverandørene er den absolutt største utstillergruppen 
med hele 34 prosent. Og selvsagt er Frankrike best representert med 

STØRSTE INTERMAT 

Par  des E ositions Paris-Nord Ville inte. 16.-21. a ril. Det niende Inter at i rek-

ken  og denne gangen st rre enn noen sinne. 370.000 kvadrat eter tstillingsa-

realer. 20.000 kvadrat eter tend rs de o- og sho o råde. 1.500 tstillere. 

Forventet antall bes kende er satt til 200.000.
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hele 30,7 prosent andel i forhold til samtlige utstillerland.
- Andre interessante tall viser at Sveriges andel av utstillerselskapene 
utgjør 6,5 prosent, mens land som Japan og Korea utgjør henholdsvis 
6,6 og 3,6 prosent. Det viser at svenskene er svært godt representert på 
leverandør- og produsentsiden, minner Sconza om.

Sterkt svensk lag
Selskaper som Atlas Copco og Volvo Construction Equipment inngår 
i denne høye prosentsatsen. Broderfolkets største maskinprodusent 
Volvo opplevde en spesielt sterk avslutning på 2010 og fulgte godt på i 
2011. Selv om største den veksten er forventet i land i Sør-Amerika og i 
Østen, anses også Europa som en verdensdel med stor etterspørsel etter 
anleggsmaskiner i 2012. 

Brenn nkt Paris Joséphine Sconza ønsker så mange nordmenn som mulig som besøkende til Intermat 2012 i Paris i midt i april. Messen er i år 
både større og enda mer profesjonelt lagt opp enn i tidligere år.

Så det er ingen grunn til å unnlate et besøk til Intermat 2012 i Paris, 
ifølge Joséphine Sconza.
- Utstillingen hadde 185.000 besøkende i 2009, hvorav 33 prosent 
kom fra andre land enn Frankrike. I år peker kalkylene mot 200.000 
besøkende, og vi håper på minst like stor andel utlendinger inkludert en 
mengde norske bransjeaktører. Alle de viktige maskin- og utstyrsprodu-
sentene er selvsagt på plass: Amman, Bauer, Bobcat, Doosan, Caterpil-
lar, Mecalac Ahlmann, Volvo, Komatsu og hva de nå heter alle de 1.500 
påmeldte utstillerne. Ingen over og ingen ved siden, ramser Joséphine 
Sconza opp.  

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Nye og brukte skogsmaskiner
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- Ja, vi har festet noen nye grep i forbindelse med vårens store maskin-
happening på Hellerudsletta. Et av disse grepene har vært å kutte ut det 
sedvanlige ølteltet, bekrefter direktør Anita Helene Hall i Maskingros-
sisternes Forening (MGF) overfor Anleggsmaskinen.

arrangementskomiteen innen MGF. Det er ikke til å komme bort i fra at 
vi har opplevd en del overstadig og uønsket beruselse blant en del besø-
kende under våre tidligere anleggsmaskinmesser, og vi synes ikke det gir 
noe særlig godt inntrykk av anleggsbransjen utad. Dessuten opplever vi 
hver gang storinnrykk av familier med barn mot helga, og folk som vin-
gler omkring i alkoholrus er ikke akkurat noe som bidrar til økt anseelse 
for bransjen vår sett fra deres ståsted, sier Anita Helene Hall.

Dårlig inntrykk
Et annet viktig moment er rekrutteringsaspektet som underliggende mo-
tiv for å arrangere Vei og Anlegg. Hele hensikten med opplegget om-
kring organiserte besøk av skoleelever og lærerkrefter fra anleggs- og 
bergverksfaglige linjer og lærlinger som er på vei mot å ta fagprøven, 
kan fort rase i grus om det hele koples til åpne ølkraner for alle besø-
kende over 18 år, mener arrangørene.
- Også ungdommer i lavere årsklasser som går med planer om å satse på 
bransjerettet utdannelse innen anleggsfagene kan få et dårlig forhånds-
inntrykk av nettopp anleggsbransjen. Imaget av bransjen generelt blir 
uansett ikke bedre av åpent ølsalg med store muligheter for ukontrollert 
adferd blant publikum akkurat disse fem maidagene. Så alt i alt mener 
vi alle parter er best tjent med at ølteltet fjernes og kranene stenges, sier 
Anita Helene Hall.

Te a etter 2009
 All servering av alkohol er på ingen måte er helt bannlyst, til tross for 
fraværet av øl.
- Vi har lagt bredt opp til bestilling og bruk av alkoholholdige drikker 
i tilknytning til matservering i servicefasilitetene nede i de faste utstil-
lingshallene. For øvrig blir det åpent salg av alkoholfrie drikkevarer 
overalt rundt omkring fra stands på utstillingsområdet.
Hvorvidt beslutningen om å holde Vei og Anlegg ølfritt i år følger av en 
henvendelse fra Maskinentreprenørenes Forbund etter samme messear-
rangement for tre år siden har ikke Hall oversikt over.
- Dette er i så fall et tema som har kommet opp under evalueringen som 
skjedde etter Vei og Anlegg 2009, og altså før min tid i MGF. Men helt 
umiddelbart kan jeg se at det har vært behov for å ta opp denne diskusjo-
nen, sier Anita Helene Hall.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I LEO NYGÆNEN

ØLTØRKE på VEI og ANLEGG
Det aller nyeste og heteste innen anleggs askiner  tstyr og tilbeh r blir det 

nok av å Vei og Anlegg 2012. Men lteltet å d  se langt etter denne gangen.

Stengte lkraner Anita Helene Hall ønsker hele Norges anleggsbransje 
hjertelig velkommen til Hellerudsletta andre uka i mai, men denne gan-

gen uten tilbud om åpent salg av øl inne på messeområdet.
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- Ja, dette ser veldig bra ut, konkluderer Anita Helene Hall.
- Mange leverandører har bedt om å få større arealer enn forrige gang, og 
vi har imøtekommet ønskene så langt som råd er. De i alt 50.000 kvadrat-

leverandører enn sist. Men vi legger opp til enda mer utstiller- og publi-
kumsvennlighet enn noen gang, sier Hall.
Den 5.000 kvadratmeter store utstillingshallen som er permanent på Hel-
lerudsletta blir blant annet integrert mye bedre med uteområdene enn før 

- Alt i alt presenterer vi i samarbeid med Exporama et område der hele 
landets anleggsbransje kan samles på et strukturert og oversiktig utvalg 
av stands og servicefasiliteter inkludert toaletter og servering. Ingen vil 
få oppleve at de er tildelt plass i såkalte bakgårder eller bakevjer inne på 

føle seg velkommen på Vei og Anlegg 2012.

Te adager
Også det interne programmet for gigantmessen blir organisert på en mer 
strukturert måte enn tidligere. Det jobbes for tida med å legge opp tema-
dager onsdag, torsdag og fredag i selve utstillingsuka, med seminarer og 
foredrag innendørs.
- 9. mai tenker vi oss et seminar omkring temaet kommunale investerin-
ger med henblikk på anleggsdrift, vedlikehold og tekniske muligheter. 
Dagen etter legger vi opp til et tema omkring ungdommens vei inn i og 
muligheter innen bransjen, blant annet via rekruttering og utdanning, sier 
Anita Helene Hall.
Siste temadag baserer seg på miljø og sikkerhet i lys av jobbing med mas-
kiner og materiell.

- Bakgrunnen for å etablere slike temadager er å gi deltakerne og tilhørere 

Egen togr te
Et annet og helt nytt publikumsvennlig grep er eget ruteopplegg for et 
slags turist-tog som kjøres på kryss og tvers over Hellerudslettta hele uka 
til ende. Folk kan hoppe av og på etter behov.
- Etter samme opplegg som hop on/hop off-tilbudene som kjøres i mange 
store europeiske byer, også i Oslo. Slik får publikum enda bedre tilgang 
til fasilitetene uten å måtte gå lange veier for å besøke en stand eller to 
som i første omgang kanskje ble oversett. Messeområdet er stort, og det 
tar tid å gå til fots over det hele, sier Anita Helene Hall.

Veteraner også
Foruten det aller siste innen maskiner, utstyr og tilbehør vil publikum 

andre ord ikke tenkt å tilegne absolutt hele messa til bare det aller siste 
innen digital teknologi og virtuell virkelighet.
- Nei, veteranmaskinene har sin plass i dette helhetsbildet, og vi tar selv-
sagt det med i betraktningen selv om MGF-medlemmene lever av maski-
ner som brukes i daglig arbeid.
For første gang har arrangøren lagt opp til bruk av digital påmeldingspor-
tal for utstillere via internett.
- Det ble en braksuksess. På to uker var 30.000 kvadratmeter utstillingsa-
real booket. Påmeldingene formelig raste inn. Det hele har vært ”tusen 
millioner ganger” lettere både for oss og dem som skal være med på Vei 
og Anlegg 2012, sier Anita Helene Hall.
 

I god tid f r j l i fjor k nne Anita Helene Hall i MGF konstatere at tstillerlista til Vei og Anlegg 2012 var f lltegnet. 

Nesten 170 å eldte har kje et o  å få nok alb ero  å et enda litt st rre tstillerareal enn i 2009.

Snart klart
Runar F. Daler)

FULLBOOKET I FJOR



Vi utvikler morgendagens 
teknikk...

...samtidig som vi løser 
dagens utfordringer

Orica Norway AS     Tel.  32 22 91 00
Postboks 614                                  Fax. 32 22 91 01
3412 Lierstranda     nordics@orica.com

www.oricaminingservices.com

Verdens ledende sprengstoffleverandør



DRIFTSIKRE,
DIESELGJERRIGE
OG TOPP KJØREKOMFORT

BELL DUMPERE

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

NANSET STANDARD AS er en av de eldste og største leverandørene av 

anleggsmaskiner på det norske markedet. I over 80 år har selskapets 

mantra vært at fornøyde kunder vender tilbake. For et år siden endret 

vi navn til NASTA og flyttet virksomheten til nye moderne lokaler. 

Vi gleder oss til 2012 - og ser frem til videre samarbeid med alle 

våre kunder!

Vi skal fortsatt jobbe iherdig for at fornøyde kunder vender tilbake, 

og være en ledende leverandør av blant annet Hitachi og Bell.

Velkommen til NASTA!
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ADR TANK
1000-3000 liter
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Miljøcontainer

TRANSPORTTANK

TRANSPORTTANK

125 & 200 liter

410 liter

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

GODKJENT

ADR/RID - 
201

1

Kongsberg videregående skole 
har jobbet med å få anskaffet en 
slik rigg helt siden sommeren 
2010. Skolen har ikke landslin-
jestatus, og må derfor få dekket 

inn alle faglige tiltak og nyvin-
ninger via fylkeskommunale 
budsjetter. 
- Det har tatt en del tid før vi i 
ledelsen klarte å få denne rig-

gen på plass, sier en storfornøyd 
faglærer Olav Fjeldheim.
Helt fersk og som faglærer 
kommer Sven Grimnes rett fra 
Grimnes Fjellboring AS og er 

JUBEL for ny 
BORERIGG
Vg2 Anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole feiret nylig leveransen 

av en to  oderne borerigg. O l ring å denne ty en askin vil både elev-

ene og anleggsbransjen v re tjent ed i ange år fra over. 

Endelig! Sammen med faglærerne Olav Fjeldheim (t. v.) 
og Sven Grimnes sjekker elever ved Vg2 Anlegg ut den nye 

boreriggen ved Kongsberg videregående skole. (Foto: Privat)
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STÅLTANK
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TANKFILTER
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Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

GODKJENT

NS-EN 13

34
1

LTAAAAANNNNNK

GODKJENT

NS-EN 12285-
2

stapp full av kompetanse som 
han verker etter å lære videre til 
Vg2-elevene.
- Vi er veldig takknemlig for 
bevilgningene fra fylkespoliti-
kerne, og vi tolker det som at de 
ønsker å satse på denne opplæ-
ringen framover også.

fem år i felten renovert tilbake 
til ”ny” stand, og innfrir alle da-
gens tekniske og miljømessige 
krav.

Flere askiner
Holdningen ved både skolen og 
ute i fjellmiljøet er sammenfal-
lende: Dersom det ikke skulle 
satses på utdanning innefor 
fjellfagene ved skolen på Kong-
berg, ville det være noe alvorlig 
galt fatt. Fjellmiljøet er stort i 
området, og etterspørselen etter 
arbeidskraft er påfallende.
Riggen er en Atlas Copco D3 
2006-modell, en type rigg som 
ofte blir benyttet av entrepre-
nører i forbindelse med spreng-
ningsarbeider til for eksempel 
boligtomter.
Anleggslinja ved Kongsberg vi-
deregående skole har fra før en 
rekke viktige maskiner på stal-
len. Men utstyr for opplæring av 
fjellboreoperatører har det skor-
tet på fra dag én.
- Boreriggen er anskaffet med 

assistanse fra fylkene Buskerud, 
Telemark og Vestfolds innkjøps-
ordning, som også har hatt an-
svar for kontraktsinngåelse og 
gjennomføring av selve kjøpet, 
sier Fjeldheim. 

For liktelser
Riggen er kjøpt fra Hæhre Mas-
kinutleie A/S i Vikersund. En 
ny rigg med samme utstyr som 
denne vil koste nærmere 2 mil-
lioner kroner. Skolen betalte 
620.000,- pluss moms.
Leveransen omfatter også en 
sideforpliktelse som gjør det 
mulig for elevene på skolen å 
få egen kursing både på bruk av 
riggen, og at Hæhre Maskinut-
leie kan tilby kurs i sine lokaler 
i Vikersund.
Importøren Atlas Copco har 
også bidratt med ekstra utstyr 
som borstål og borekroner.
- De har dessuten dekket noen 
kostnader i forbindelse med om-
lakkering av riggen. Samarbeid 
mellom skole og næringsliv 
står sentralt i forbindelse med 
innføring av Kunnskapsløftet. 
Innkjøp av riggen føyer seg inn 
i rekken av prosjekter avdelin-
gen har gjennomført, sier Olav 
Fjeldheim.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

So  ny Atlas Copco-riggen har vært i bruk hos Hæhre Entreprenør AS, og er i førsteklasses ”ny” tilstand etter 
full renovering og nylakkering. (Foto: Privat)
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Pris testet odell: 
Kr. 337.800,-
Motor: 4 syl 16V 1956 ccm 
MulitiJet TDI, 140 hk/350 Nm
Totaltvekt: 1.874 kg
Tilhengervekt: Ikke fastsatt
0-100/to fart: 
11,8 sek/180 km/t
Forbr k: 8,3/6,4/5,3 liter/100 
km (by/blandet/landevei)

SKUFFE
MAT

Styrket sveiseservi e
Pon Cat styrker egen service for sveisetjenester med to nye MAN 
TGS 400 tre-akslede lastebiler (bildet) med 18 tonnmeters radiostyrte 
kraner med 13 meter rekkevidde. Bilene settes inn i Trøndelag og på 
Østlandet for å øke den eksisterende stedlige kapasiteten. Siden 2007 
har Pon Cat hatt én slik bil i drift på Østlandet, og én i Bergen, om 
enn med noe lavere kapasitet. Ifølge produktsjefffor ettermarked hos 
Pon Cat, Monica Sørås Sæther, er også operatører av andre maskiner 
enn Caterpillar hyppige brukere av tjenesten.

MÅNEDENS BIL FIAT FREEMONT 2,0 VARE

Sett med anleggsbransjens næ-
ringsinnrettede øyne fant vi de 
mest matnyttig å kjøre varebilver-
sjonen som testbil den første helga 

med ut på skikkelig snøføre. Med 
kun forhjulstrekk skuffet ikke Fre-
emont på verken framkommelig-
het eller stabilitet. Når bilen er klar 
i Norge med 4x4 vil den få tilført 
ekstra egenskaper som høyst sann-
synlig gjør den til en utfordrer til 
mange andre varebilmodeller, ikke 
minst på grunn av høy komfort og 
effektiv lastekapasitet.

Fiat Freemont er konvertert 
fra en slags amerikansk Dodge 
luksusfelle-variant til en europatil-
passet variant med et mye stram-
mere oppsett på fjæring, under-
stell og interiør og valg mellom to 
langt mer lommebokvennlige Fiat 
Mulitjet-motorer på henholdsvis 
140 og 170 hk. Utenpå er likheten 
komplett. Og det er ingen ulempe, 
ettersom amerikanerne også er 
blitt nødt til å tenke mer nøkternt 
europeisk når de på 2000-tallet har 
begitt seg inn på en mer salgbar 
bildesign. At det står Fiat i grillen 
skyldes den italienske bilgigantens 
inntreden i GM med 52 prosent av 

Freemont er en stor bil, en slags 
-

sover på størrelse med biler som 
Volvo XC90 og Mercedes M-klas-
se, for eksempel. Dørene åpnes 90 
grader. Bak rattet i topp utstyrsvari-
anten Urban sitter du litt dypt, men 
særdeles godt i skinnseter som gir 
god støtte alle veier. Rattet har alle 
justeringsmuligheter, og bakover 
hindres ikke setene av gitteret mot 
det store varerommet med over to 
meters lengde. Sikten er noe be-
grenset av en ekstra kraftig A-stol-
pe, og på skrå bakover er synsbil-
det noe magert, så gode sidespeil 
og ryggevarsler er kjekt å ha.

Dashbordet er mer US-preget 
enn vi setter pris på. Enkelt, ryd-
dig, praktisk, oversiktlig og godt 
utstyrt, javel, men bruk av over-
dådige mengder sølvblank jukse-
aluminium rundt hovedinstrumen-
ter, på rattet og i form av en bred 
rammelist tvers over i bilens fulle 
bredde har tatt helt overhånd. Alt 
dette forstyrrer det meste innenfor 
synsfeltet hele tida under all type 
kjøring, og når sola skinner må 
polaroid-solbrillene hentes fram 
omgående. Da hjelper det ikke 

med store solskjermer over front-
vinduet.

Utgaven med forhjulsdrift har 
140 hk, og denne motoren gjør 
som Fiats 2-generasjon MulitJet-
motorer en god jobb. Den virker 
noe tung helt i starten, men kom-
mer som ei kule etter hvert, og 
leverer absolutt som forventet. 
Mens 4x4-modellen får 170 hk 
og automatgir, har 2x4-varianten 
seks manuelle girvalg som skiftes 

-
sert og kortsjaltet girspak og med 
en clutchpedal med behagelig mot-
trykk, kort vandring og jevnt inn-
grep. Det er virkelig bra for oss som 
liker å gire selv. Bremsefunksjonen 
ligger helt i toppsjiktet. Kupeen 
er godt støydempet, og fjæringen 
er fast, men komfortabel. Ruglete 
og røft underlag takles umerket, og 
krengning i svingkjøring ligger ab-
solutt innenfor godkjent. Også til-
bakemeldingene via rattet er gode 
til tross for bilens størrelse, og gir 
føreren hele tida solid kontroll på 
glatta. Her har italienerne alt i alt 
sørget for god ”make-over”, som 
det nå heter i alle kanaler.

Motorens maksimale dreiemo-
ment på 350 Nm oppnås ved 1.750 

o/min og faller relativt raskt igjen. 
Trykket holder lenger opp på rpm-
skalaen for 170-hesteren, varsler 
importør RSA.Vi leste av 1.950 o/
min på turtelleren i 100 km/timen. 
Det er noe høyt i forhold til mange 
andre biler i samme klasse, men 
valg av utveksling kommer nok 
brukeren til gode når Freemont er 
fullastet, veien svingete og terren-
get kupert.

Som varebil byr Freemont på 
en høyst komfortabel tilværelse i 
den mest luksuriøse Urban-utga-
ven, men alt det mest nødvendige 
er standard i basisutgaven også. 
Men skinnsetene er erstattet med 
stoffseter. Det hele koker til sju-
ende og sist ned til et spørsmål om 
hva man vil bruke 10.000 kroner 
ekstra til på toppen av basisprisen 
på 327.800 kroner. For den kom-

rimeligste pris til 402.800 kroner. 
Importøren opplyser at oppgitt til-
latt hengervekt på 1.100 kg er ba-
sert på USA-norm, og er under re-
visjon for EUR-tilpasning og langt 
høyere verdi.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Helt nye Fiat Free ont er egentlig en e ro-til asset Dodge Jo rney og ko er so  fe - og sj seters er-

sonbil - og so  nyttekj ret ybr kerne vil sette ris å – so  toseters varebil. O  ikke lenge blir den klar 

ed 4 4 også.

MAKE-OVER
NESTEN TOTAL 
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Digital o ento vandler
Facoms nye digitale moment- og vinkeladapter (bildet) gikk hen og vant en 

en vanlig fastnøkkel til en digital moment- og vinkelnøkkel. Man kan trekke 
til nøye og sikkert i situasjoner der presisjon og pålitelighet er av største 
betydning for de ferdige produktene  verktøyet brukes på – for eksempel innen 

pressemelding fra Facom. Distribusjon i Norge skjer blant annet via Nicom 
AS, Mekonomen og Swedol.
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MASKINELT TILBAKEBLIKK

Digitalt Museum er utviklet for å 
gi publikum et direkte innsyn via 
internett i hva hvert av de medvir-
kende museene har å by på i sine 
samlinger. I 2010 hadde nettpor-
talen i overkant av 200.000 besøk. 
Og fornyet funksjonalitet og bru-
kervennlig design gjør nettstedet 
stadig mer populært.
- Endelig har også vi ved Norsk 
vegmuseum tatt skrittet fullt ut 

og gjort deler av samlingene våre 
tilgjenglig via nettportalen Digital 
Museum, bekrefter leder Cathrine 
Thorstensen ved veimuseets beva-
ringsavdeling.
- I første omgang legger vi ut 
informasjon og bilder av 261 
gjenstander med direkte tilknyt-
ning til anleggsbransjen, som 
gravemaskiner, veihøvler, hjullas-
tere, snøfresere og lastebiler. Dette 

er større kjøretøy og maskiner som 
har vært brukt til veibygging og 
veivedlikehold gjennom tidene her 
til lands. Det er registrator Mass 
haugen som i all hovesak har ut-
ført dette møysommelige registre-
ringsarbeidet. Hele samlingen skal 
etter hvert legges ut på Digitalt 
Museum, men veimuseet starter 

forbinder med samlingene som i 
all hovedsak er lagt til museets an-
legg ved Hunderfossen på Fåberg 
like nord for Lillehammer.
- Samtidig jobber vi nå med å få 
deler av fotosamlingen vår på nett 

andre mindre gjenstander som 
-

skilt, sier rådgiver Anja Aaboen 
Sletten. 

Tre gr nn illarer
Innsamlingen av gjenstandene 
som nå er i sikre hender ved vei-

Denne oppgaven ble etter hvert 
dedikert til utvalgte kontaktper-
soner rundt omkring i fylkene, 
spesielt fra og med 1970-tallet. 
Disse satt med god oversikt over 
hva som fantes i bortgjemte kroker 
og kriker, og satt dessuten med 
kunnskaper om hva som ville bli 
ekstra attraktivt og oppnå høy 
affeksjonsverdi med årene. Vei-
høvlene er et eksempel på en slik 
affeksjonsverdi.
- Gamle veihøvler er vel noe som 

etaten har samlet mest av, sier 
registreringsvikar Siren Hjertenes.
Forskning, bevaring og formidling 
er de tre grunnleggende begrepene 
som driften av ethvert seriøst mu-
seum er bygget på. Som supple-
ment til langvarig og bred innsats 
via interne krefter blant museets 
22 ansatte spiller det store publi-
kum også en betydelig rolle. En 
ting er bistand til å lokalisere nye 
objekter som kan supplere samlin-
gene som allerede eksisterer.
- Minst like viktig er tilbakeme-
linger og supplerende informasjon 
fra publikum om gjenstandene vi 
allerede har, sier fotograf Ole A. 
Flatmark.
- Når vi nå er tilgjengelige for alle 
på nett med bilder og informasjon 
med såpass mange maskiner, er 
sjansen stor for at noen der ute 
kjenner til detaljer og informasjon 
om de respektive gjenstandene 
som vi ikke har fått med oss. 
Tilbakemeldinger fra publikum 

vårt på nettportalen er derfor svært 
kjærkomment.

S lerende info
Det er morsomt å se at publikum 
engasjerer seg, synes Cathrine 
Thorstensen.

hadde vi mottatt nyttige tilba-
kemeldinger fra publikum på to 
gjenstander. Det gjaldt for eksem-
pel et Diema DS 30 lokomotiv 

NORSK VEGMU

Nå kan d  kose deg ed de viktigste vei- og anleggs-

relaterte askingodbitene i Norsk veg se s 

innholdsrike tstillings ose hje e fra egen st e. 

Bilder og infor asjon o  261 av de n r ere 8.000 

gjenstandene i seets sa linger er gjort tilgjen-

gelig for alle via nett ortalen Digitalt M se . P -

blik  o fordres til å ko e ed egne ko en-

tarer og tilleggso lysninger.

På nett Anja Aaboen Sletten, Ole A. Flatmark, 
Cathrine Thorstensen og Siren Hjertenes håper på 
storinnrykk på nettportalen til Norsk vegmuseum.
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som ble tilført verdifull informa-
sjon om importør, importdato og 
internt brukernummer hos kunden. 
Rolfsen & Juell AS er nå behørig 
notert som importør av tre like 
lokomotiver av merke og modell 
Diema DS 30 for Maskin AS 
Pay & Brinck i juli 1961, hvorav 
museets eksemplar ble levert til 
Eeg-Henriksen. Det viser seg 
også at et lite skilt på lokomotivet, 
med inskripsjonen 181-007, var et 
internnummer hos nettopp Eeg-
Henriksen, den gangen en betyde-
lig entreprenør i Norge.
- Men før vi implementerer slik 
ny og ekstern informasjon i våre 
utstillinger kvalitetssikrer vi alle 
opplysinger vi mottar, sier Cath-
rine Thorstensen.
I dette tilfellet viste det seg å stem-
me, og Norsk vegmuseum sikret 
seg på denne måten enda en viktig 
formidlingsdetalj å dokumentere 
for ettertida.

Gjensidig ins iriasjon
Veimuseet mener at nettopp le-
serne av Anleggsmaskinen kan 
sitte på mye informasjon om 
anleggsmaskiner og kjøretøyer 
som i dag inngår i samlingene. I 
alt 59 av museets maskinobjekter 
er presentert i MEFs medlems- og 
bransjetidsskrift i form av artikler 
med bilder og skriftlig faktainfor-
masjon siden september 2005.
- Vi anmoder spesielt fagfolk med 
kunnskaper og kompetanse innen 
anleggsbransjen om å rapportere 
inn informasjon de sitter på, men 
som vi mangler. Mange av leserne 
kan for alt vi vet ha opplevd di-
rekte kontakt eller bruk med den 
aktuelle maskinen eller kjøretøyet, 
sier Anja Aaboen Sletten.
Her tenker hun også på de rundt 

-
talisert og etter hvert skal kunne 
letes opp på nettet. 
På langt nær alle har komplett 

informasjon om tid, sted og motiv.
- Også her håper vi på god hjelp 
på fra publikum som besøker oss 
via Digitalt Museum. Vi har gode 

opp i resepsjonen her ved museet, 
sier Aaboen Sletten.
Museumsledelsen frykter ikke at 
antallet besøkende ved Norsk veg-
museum går ned når mye spen-

der nå er lagt ut på nettet.
- Nei, tvert i mot. Vi tror heller de 
to diametralt ulike måtene å for-
midle på vil forsterke hverandre. 
Et besøk på ett av de to treffpunk-
tene vil bare øke interessen for 
også å ta en tur innom det andre, 
sier Cathrine Thorstensen.  

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

SEUM PÅ NETT
Harde fakta Eksempel på bilde- og 

artikkelpresentasjon på Digitalt Museum av en av 
veimuseets gjenstander, her en Caterpillar bulldoser.

  

KLIKK OG BRUK
Nett ortalen Digital se .no resenterer sa lingene til norske seer og arkiver.

Her kan brukeren klikke på et bilde eller en lenke, eller skrive inn et søkeord og begynne å lete etter ønsket gjenstand eller objekt.  
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P lse so  s ger
Can Ross ”Oil Only” er en ny oppsugingspølse (bildet) som absorberer alle typer 
oljer. En tre meter lang sammenskjøtt pølsesnabb skal være nok til å suge opp 
alt innholdet i et 200 liters fat med olje, heter det i en pressemelding fra importør 
Relecta. Fordelen med pølseformen er at utlekket olje suges opp umiddelbart og 

og kommer med festetau for enkel fastbinding og mulighet for kjapp seriekopling 

før den oljebaserte væsken suges opp, heter det.

SKUFFE
MAT

Graving nøyaktig på centimeteren sparer tid, penger og miljø når 
gravemaskinene styres via satellitter. Feilgraving i anleggsbransjen er 
kostbart. Arbeid må gjøres om igjen, strømkabler ryker og man taper tid 
og penger. For mye uttatt masse må kanskje kjøres tilbake igjen, og denne 
transporten belaster både miljøet og bunnlinjen unødig. 

dem på centimeteren hvor de skal grave. 

& Sønn. Firmaet har 28 ansatte og ti år bak seg i bransjen, og er en av 
storbrukerne av GPS-tjenester. 
- Vi valgte løsningen fra Statens kartverk, og sparer tid og penger på å 
bruke tjenesten, forteller Bruun. 
- Med mye mindre landmålingsarbeid går prosessen raskere, og det blir 
gjort færre feil.

Over 1500 br kere 

dem selv utviklet den mest brukte tjenesten i markedet. Nettverket er 
nå landsdekkende fra Lindesnes til Nordkapp og er innrettet mot de 
profesjonelle aktørene. Antall brukere har passert 1.500, en økning på 
nesten 100 prosent i løpet av ett år. 
Systemet forteller maskinførerne nøyaktig på centimeteren hvor de 
er i terrenget og hvor de skal grave. Kartverkets system er en såkalt 
posisjonstjeneste, som ved hjelp av satellittsignaler gir maskinføreren og 
landmåleren informasjon helt ned på centimeternivå om anleggsplassen. 

offentlige etater som Statens vegvesen.
 
GPS- ottaker 
For å kunne bruke teknologien fra Statens kartverk må man tegne et 
abonnement og feste en GPS-mottaker på gravemaskinen. Via denne 
mottar sjåføren satellittsignalene i sanntid og får de nøyaktige instruksene 
om hvor han skal grave. 
Enkelte anleggsmaskiner styrer nærmest seg selv med GPS-teknologien, 
ifølge Christian Bruun. 
- Når man skal sette høyden på en vei, går doserne på egenhånd – 
sjåførene sitter nærmest bare og overvåker maskinen. Høyden er 
forhåndsinnstilt og blir derfor helt jevn, sier Bruun. 
Han framhever også økt kontroll på anleggsplassen som følge av 
satellittverktøyet. 
- Vi legger inn i systemet hvor kablene går før vi begynner å grave, og når 
skuffen er nærmere enn én meter fra en kabel, begynner maskinen å pipe. 
Vi hindrer en del avrivninger av kabler på denne måten, forteller Christian 
Bruun. 

N yaktighet Christian Bruun 
sverger til GPS-styring av 
gravemaskinene sine.

Tekst
I KJERSTI BAUST STAURSET, STATENS KARTVERK 
(Teksten er redigert, red. anm.) 
Foto
I MORTEN BRUN

LANDSDEKKENDE MED GPS 
Statens kartverk er nå helt i ål ed et GPS-nettverk so  dekker Norge fra Lindesnes til Nordka . Antallet 

br kere er sa tidig nesten fordoblet bare det seneste året. 1.500 entre ren rer  ko ner og etater har 

hittil tatt i br k denne tjenesten i det daglige arbeidet ed anleggs askiner og land åler tstyr.
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Vera og Uno er sant
Uno-X Energi AS og Vera Tank AS har inngått en 
samarbeidsavtale om leveranser av godkjente dieseltanker, ADR-
tanker, GPS-sporing, tilstandskontroll, HMS samt vedlikehold 
og service. UNO-X Energi setter strenge krav til tanker og 
tankutstyr som de tilbyr selskapets kunder, og omfatter blant 
annet periodisk kontroll og tilsyn. I tillegg kreves at hver tank har 
komplett HMS-dokumentasjon, en såkalt HMS-pakke. Selskapet 
vil også innføre GPS-sporing for systematisk overvåking av hver 

leverer blant annet service, vedlikehold og sporing.

Dekk ed ikro hi  
 
Goodyear lanserer selskapets første kommersielle bruk av mikrochiper i lastebildekk. Det nye til-
hengerdekket Goodyear Regional RHT II RFID (Radio Frequency Identity) 435/50R19.5 (bildet) 
har en innebygd mikrochip med grensesnitt mot FleetOnlineSolutions, Goodyears Internett-baser-
te dekkadministrasjonsprogram. Mikrochipen blir bygd inn i dekket under produksjonen, og den 

det i en pressemelding fra Goodyear. Teknologien vant en pris for Goodyear i Latin-Amerika tidli-
gere i år.

A rstad å s oret
Maskinentreprenør K. A. Aurstad AS i Ørsta satser på 
sporingskontroll av maskin- og utstyrsparken sin. Med oppunder 
100 enheter på inventarlista ønsker selskapet bedre oversikt 
over utstyret som brukes i prosjektene i sanntid framfor å måtte 
bruke masse dødtid til å lete det opp, ifølge administrerende 
direktør Cato Aurstad. Valget av Tracetracker Asset innebærer 
blant annet bruk av egne iPhone-apparater for dokumentasjon av 
utstyr som ankommer de respektive prosjektene, statusendring og 
utstyrsopptelling. Merking skjer via passive ID-brikker både med 
2D strekkode og RFID-brikke.

Gjerrig tynningseks ert
Nye Komatsu 901.TX.1 (bildet) med nytt E3 Power 
motorkonsept som imøtekommer Steg IIIB utslippsnivå 
er like snill mot miljøet som mot produktiviteten og 
drivstofføkonomien, heter det i en pressemelding. Alle målinger 
i praktisk bruk viser med få unntak en klar forbedring på 
forbruket i forhold til tidligere Steg IIIA motorversjon, ifølge 
Komatsu Forest.  Foruten ny motor gir et nytt boggikonsept 
med ekstra store hjul lavere marktrykk som skåner 
bakkevegetasjonen. Nye og myke ORFS-tettinger sikrer minimal 
risiko for miljø- og lommebokødeleggende oljelekkasjer. 901.
TX.1 har 10- eller 11 meters kran med løftemoment på 170 kN. 
Fra hytta styrer føreren hogsten via MaxiXplorer versjon 3.0 
med nye muligheter for enda lavere innvendig lydnivå.
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Region Øst
NYTT FRA REGIONENE

Års ter
MEF Region Øst avholder fem avdelingsårsmøter i løpet av årets tre første måneder.
Følgende tidspunkt og steder er satt opp i de ulike avdelingene:

-  Østfold  6. februar 2012 på Quality Hotel & Resort Sarpsborg
-  Hedmark 9.-12. februar på Konferansecruise til Kiel i tillegg til 50 års jubileum
-  Oppland 9.-12. februar på Konferansecruise til Kiel
-  Oslo/Akershus 2. mars på Hotel Plaza i Oslo i tillegg til 50 års jubileum
-  OKAB Region Øst 6. mars på Rica Hotel Gardermoen 
 

Region Sørvest har inngått avtale med Transportkompetanse Haugesund om etter og- og videreutdanning av yrkessjåfører.
Vi har inngått avtale med Transportkompetanse Haugesund angående etter- og videreutdanning.

Vi mener den fremforhandlede avtalen er god for alle parter.

Det arrangeres ikke 
Tariffkonferanse i forbindelse 
med Anleggsdagene 2012. 
Et nytt konsept som vi kaller 
Arbeidsgiverdagen erstatter 
Tariffkonferansen og vil 
samtidig ha et utvidet program 
som vil være relevant og nyttig 
for alle arbeidsgivere, også de 
som ikke har tariffavtale på sin 
bedrift.
Konferansen arrangeres på Park 
Inn Radisson på Gardermoen, 

opp til en dagskonferanse der 
programmet vil gå fra ca kl. 
10.00 til ca kl. 18.00.
De samme betingelsene som 
under Tariffkonferansen vil 
gjelde. Programmet er under 
utvikling og vil bli sendt ut 
sammen med invitasjon i løpet 
av januar. Relevant informasjon 
vil ellers fortløpende bli lagt ut 
på MEFs nettsider.
For nærmere informasjon 
kontakt sjeføkonom Stein 
Gunnes, tlf 909 86 306 eller 
stein.gunnes@mef.no. 
 

Arbeidsgiverdagen torsdag 15. ars 2012 erstatter 
Tariffkonferansen  

Etter- og videre tdanning av yrkessjåf rer   
Region S rvest

Illustrasjonsfoto: www.fotoakuten.se
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Region Midt
NYTT FRA REGIONENE

O l ringskontoret 

På bildet ser vi faglig leder Sven 
Ole Frønes og lærlingene Mar-
tin Berg og Erik Eidsli.

Rossö 2010 fra
Mählers er mer
robust og stabil i
høyere hastighet
enn forgjengeren.

Effektiv snølaster
for raskt å fjerne
store mengder snø. 
Fyller et flak på
25 m3 på mindre
en et minutt.

Mählers fortsetter å utvikle sine
populære høvelblad for lastebiler.

Ny forbedret utgave av de
populære Drivex vikeplogene.

Uddeholm A/S   Jernkroken 18, Pb 85 Kalbakken, 0902 Oslo   
 Tel 22 91 80 00  |  E-mail norge@engcon.com

Web www.engcon.com/norge

Vintervedlikeholdsutstyr fra engcon Norge
I år har vi en rekke nye produkter. Drivex har lansert en helt ny serie 
vikeploger. Mählers har lansert en helt ny plog, Rossö 2010 basert på 
sine forgjengere, men med en rekke nye fordeler. Mählers har også 
lansert et nytt høvelblad med lavere innbygningsmål – og i tillegg er en 
ny plog for ”svart vei” under utvikling. Kontakt oss for mer informasjon.

Drivex sandsprederskuffer er hydraulisk 
drevne og utstyrt med hydrauliske regulerings-
ventiler for spredningsmengden.

Gode 

Partners Trondheim (Volvo an-
leggsmaskiner) har god tradisjon 
med rekruttering av lærlinger, 
de har i en årrekke gjennomført 
opplæring med 1-2 lærlinger 
hvert år.
 
Bedriften får gode skussmål fra 
sine tidligere lærlinger for god 
oppfølging og gode arbeidsfor-
hold.

sk ss ål!
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NYTT FRA REGIONENE

Region Nord
NNBA 2013  
NESO og MEF Region Nord formaliserte samarbeidet om ny Bygg- og Anleggsmesse i 2013.
Ambisjonsnivået er som i 2010 å lage et fantastisk bransjetreff i Tromsø enda en gang for medlemsbedrifter, kollegaer og 
leverandører.  
Mer informasjon kommer! 
Vel møtt i Tromsø den 14.-16. juni 2013.

Hoved nkter fra edle s te i Bod  6. dese ber

1.- 2. februar 2012 arrangeres GeoNor-konferansen i Mo i Rana. 
Tema for konferansen er Industriell verdiskapning basert på geolo-
giske ressurser i Nordområdene. 
SINTEF, Norges Geologiske Undersøkelse, Landsdelsutvalget, Rana 
Utviklingsselskap og Nordland fylkeskommune ønsker med GeoNor-
konferansen å invitere til en fast årlig arena for å belyse potensialene, 

og gjennom dette stimulere til industriell verdiskaping basert på geo-
logiske ressurser i Nordområdene. 
 
Te a for konferansen: 
- Norge som mineralnasjon;  
Norges visjon som mineralnasjon nasjonalt og internasjonalt  
- Fremtidsbildet;      
Bergindustriens ståsted, potensialer og tilrettelegging  
- Industrielle perspektiv; 
Miljøutfordringer, logistikk og infrastruktur 
- Potensialer for øket verdiskaping; 
Betydningen av et nasjonalt FoU-program, utviklingsmuligheter innen 
næringen og videre GeoNor-prosess
 For påmelding og mer informasjon, se http://www.sintef.no/geonor-
konferansen2012  

6. desember ble det arrangert julelunsj og medlemsmøte for MEF avd. 
Nordland. Geomatikk AS og Statoil var invitert inn for å informere 
om sine tjenester til medlemmer i MEF i tillegg til informasjon fra 
MEF og OKAB. 
Tor-Inge Hegvold, regionansvarlig i Geomatikk AS, ga en oversiktlig 
informasjon om deres hovedvirkeområder som er ledningsdokumenta-
sjon, landmåling og råte- tilstandskontroll. Videre ga han en veiled-
ning til bruk av kundeportalen https://gravemelding.no/, som kan være 
et nyttig verktøy for både ressurssparing hos begge parter, logg av 
henvendelser og raskere betjening hos Geomatikk AS. For å få bruker-
navn og passord til denne, gå til nettsiden og følg instruksjonene.  
 
Sigurd Lindahl og Morten Bye loset oss gjennom fordelene avtalen 
med Statoil gir. Lindahl jobber sentralt i Statoil med blant annet vide-
reutvikling av handelsavtalen med MEF og utvikling av entreprenør-
segmentet, mens Bye er salgssjef i Nordland. De fortalte blant annet 

-
droid, som kan være nyttige for brukere av handelsavtalen. Mer info 
om dette vil bli sendt ut fra Statoil om kort tid. 
 
Johnny Lillegård, daglig leder OKAB Region Nord, oppsummerte 
2011 med hensyn til antall lærlinger og rekrutterings- og oppfølgings-
arbeidet som gjøres i regionen. Det er tegnet ca 40 nye lærekontrakter 

i 2011, og i 2012 vil det også være behov for mange lærlingplasser. 
OKAB vil fortsette å kjøre kurs for lærlinger i regionen innen grøfter 
og rør, komprimering, sikkerhet i grøft og stiknings- og tegningsfor-
ståelse. 
 
Vibeke Hemmingsen, konsulent i Region Nord, gikk gjennom nett-
siden www.mef.no og hvilke muligheter som ligger der. MEFs med-
lemsmatrikkelen vil blant annet ikke lenger komme i papirformat, så 
all medlemsinfo er nå tilgjengelig gjennom nettsiden. Spesielt viktig 
er det at medlemmene logger seg inn på egen bedrift og sørger for å 
oppdatere og utfylle bedriftsinfo. Hvis du trenger brukerstøtte på nett-
sidene, kan du ta kontakt med Vibeke på e-post vibeke.hemmingsen@
mef.no eller telefon 77 62 44 25.
Thomas Kollerød, som har fungert som regionsjef i Stig Kjærviks 
fravær, informerte kort om vilkårene for at en bedrift skal kunne ha 
adgang til og permittere, bedriftens lønnsplikt og hva som skal til for 
at man har rett på dagpenger under permittering. Kollerød ba med-
lemsbedrifter som tror de må permittere ta kontakt med MEFs juri-
diske avdeling.  
 
Under Geomatikks presentasjon ble det snakket litt rundt ansvar i 
forbindelse med graving rundt kabler i grunnen. Kollerød påpekte 
viktigheten av å melde fra til påviser ved avgraving av kabel. 

GeoNor-konferansen 2012 i Mo i Rana 
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NYTT FRA REGIONENE

Region Nord

KS/HMS-k rs i Kirkenes

7. dese ber avholdt MEF k rs i MEFs KS/HMS-syste  å Thon Hotel Kirkenes.

 
 

Vegfor  Nord 3 år
Vegforum Nord fylte 3 år 8. desember 2011, og har på kort tid etablert seg som en respektert aktør innen samferdsel i Nord-Norge. 
Forumet består av bedrifter og organisasjoner i regionen hvor NHO, NAF, NESO, MEF, NLF, EBA og LO er sentrale aktører. 
 
Totalt representerer Vegforum Nord 3389 bedrifter med over 183000 ansatte. 
MEF Region Nord var initiativtaker til etableringen  og har ledet sekretariatet fra starten i 2008. 
 
Vegforum Nord er etablert som høringsinstans for fylkeskommunene i regionen, og er representert i NTP-sekretariatets referansegruppe for 
ny NTP 2014-2023.
Vegforum Nord har hatt en klar og samlende målsetting;
Vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Nord Norge.
Det har Vegforum Nord lyktes godt med og vi gratulerer med treårsdagen!

Systemet ble presentert av prosjektleder Magne Bratlie, økonomisjef i 
MEF, og distriktssjef i Finnmark, Arne Berg. Kurset var praktisk inn-
rettet og gjorde kursdeltagerne i stand til å ta i bruk og tilpasse systemet 
til eget behov.

Systemet er skreddersydd for MEFs medlemsbedrifter og er et ledd 
i MEFs satsing på kvalitet i anleggsbransjen. Hvis du er interessert i 
systemet, ta kontakt med regionkontoret for mer informasjon, eller les 
mer på www.ksmef.no. 
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Seksjon Ress rs og ilj
Avdeling Skog

MESSER OG KONFERANSER 2012
2012 
24.-26. jan ar: Anleggsdagene  
Arr. MEF 

7.-8. ars: Avfallsdagene
Arr. MEF

16.-21 a ril: Inter at
Paris

9.-13. ai: Vei og Anlegg 
Hellerudsletta Arr. MGF

7.-11. ai: IFAT Entsorga  M n hen
Avfalls- og gjenvinningsmesse

28. j ni-1. j li: Lands te MEF
Alta 
 
14.-16.se te ber: Dyrsk n 
Seljord 

28.-30. se te ber: Loen-dagene 
 
6. nove ber: Oslo-konferansen

 

2013
15.-21. a ril Ba a 2013
Munchen, Tyskland 
 
7. – 9. j ni MEFA 2013 
Stavanger, Arr. MEF 
 
14.-16. j ni Bygg og Anleggs esse 
Tromsø Arr. MEF og NESO 

2014 
13.-15. j ni MEFA 2014 
Trondheim Arr. MEF

Velkommen til årsmøtehelg i Oslo 24. - 26. februar 2012. Årsmøte og 
fagtreff for skogsentreprenører arrangeres i år på Rica Victoria Hotel, Oslo. 
Forslag til saker til behandling på årsmøte meddeles seksjonskontoret, tlf. 
908 66 302 eller skogsstyrets leder Per H. Vergedal, tlf. 911 45 493 senest 
én uke før årsmøte. Skogsstyret har i år gleden av å invitere ledsagere til 

lunsj på Theatercaféen lørdag 25. februar kl. 12.00. 
 

Har du spørsmål vedrørende påmelding, kontakt MEFs sentralbord på tlf. 
22 40 29 00 
Velkommen til årsmøtehelg i Oslo!

Års te



TERRA
TEC

SCANDINAVI
AN

Prosjektsamarbeid 

E18 Sky Langangen
Terra Tec samarbeider med entreprenørene for å identifisere optimale 

løsninger for hvert prosjekt. For prosjektsamarbeidet E18 Sky 

Langangen bistod vi med alt fra forslag til løsninger og beregninger, 

arbeidstegninger, veiledning og godkjennings-innhenting til ferdigstillelse 

av prosjektet, bestående av jordarmerte tørrmurer og membraner for 

tunellportaler og i kontaktstøp, miljøtuneller og kulverter.

•  Forslag til løsninger og beregninger
•  Arbeidstegninger
•  Installasjon og godkjenninger
•  Levering av produkter

www.terra-tec.com

Vi bistår med:
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Industriveien 6b, 2020 Skedsmokorset.
Tlf. 64836530 / mobil 40400260

- uten prestasjonsangst!
Utstyrsspesialisten for anleggsmaskiner
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PÅ KANTEN EN SMAK AV VELLYST

S dok
L sning ko er i neste nr. L sning s dok  Anleggs askinen 12-11

Kjærringa til gubben: 
- No har æ skaffa kondomer med smak…
Gubben til kjærringa: 
- Vi prøve me’ ein gang…
Etter ei stund ligg dei og famle i mørket….

- Nam nam, gammalost med løk, sier kjerringa under 
dyna…
- Vent litt, sier gubben, har ikke fått den på ennå…
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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.

Møt o
ss på Anleggsdagene 

på stand 50/52 

Brødrene Dahl

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no 

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

Fagfolk på begge sider av disken www.tess.no800 83 777

Vi sees på  

Anleggsdagene 2012

PSFDin sentrale 
handelsavtalepartner
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AM KRØSSET

Vinneren får fe  a -lodd.
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L sning  
AM-kryss 12-11

Vinner i dese ber:
Bjørn Kristoffersen
3361 Geithus

Navn: 

..............................................................................................................................................
Adresse: 

..............................................................................................................................................
Poststed: 

..............................................................................................................................................

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 7. februar
merk konvolutten “Krøsset”





www.if.no/bedrift
02400 Rolig, vi hjelper deg.

Det aller viktigste med en forsikring er det som skjer etter at en skade har skjedd. Hvordan du blir møtt  
av forsikringsselskapet, hvor smidig det fungerer, og hvor raskt du kan få i gang virksomheten igjen. Det 
er dette som er vår spesialitet, skadeoppgjør slik det burde være:

1. Du melder enkelt fra om skaden på vår hjemme-
side (vil du heller ringe, går det selvfølgelig 
like bra).

2. Vi tar over ansvaret. Vi løser mer enn halv-
parten av alle saker innen 24 timer, og ved 
en større skade er vi på plass innen tre timer. 
Dessuten får du en egen kontakt person som tar 
hånd om saken din hele veien.

3. Vi kontakter de spesialistene du trenger og 
sørger for at de kommer til deg. Ettersom vi tar 
hånd om flere skader enn noen andre (1,4 mil-
lioner i året) har vi skaffet oss bransjens aller 
beste partnere.

4. Du får hele tiden informasjon om hva som 
skjer og kan konsentrere deg om bedriftens 
egentlige virksomhet i ro og mak.

UNN BEDRIFTEN  
DIN SKADEOPPGJØR  

SLIK DET  
BURDE VÆRE.

UNN BEDRIFTEN  
DIN SKADEOPPGJØR  

SLIK DET  
BURDE VÆRE.



DEN NYE D-SERIEN GRAVEMASKINER

EN LITEN REVOLUSJON

Volvo Maskin AS 

 Telefon: 66 81 86 86
Telefaks: 66 81 86 79

www.volvomaskin.no

Under utviklingen av fremtidens gravemaskiner har Volvo jobbet mye med hybrid- 
løsninger. Volvos ingeniører fant ut at mye av effekten man oppnår med hybrid kan 
oppnås til en langt lavere kostnad ved hjelp av intelligent elektronisk styring av 
hydraulikksystemet. For dette arbeidet er de belønnet med den høyeste utmerkelse 
for teknologiutvikling i Volvo, og det er søkt beskyttelse av løsningene gjennom 
flere patentsøknader. Systemet gir i korte trekk mindre effekttap i forbindelse med 
svingbevegelsen, og reduserer trykktap i hele hydraulikksystemet.  
Resultatet er opp til 19% lavere dieselforbruk pr. produsert tonn!
Dette merkes godt på totaløkonomien. Legger du til høy annenhåndsverdi, stort 
utvalg av byttekomponenter og støtte fra landets best utbygde serviceapparat blir 
regnestykket enkelt. 

EC250DL
EC300DL


