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Sikker riving
på fjellet

Call the experts© for
en maskin som tar hensyn til miljøet.

NYHET!
PC210LC-10 – Nok
• Unikt dieselpartikkelf
ilter
• Lavt støynivå
• Lavt dieselforbruk
Du kan stole på nyheten

et fantastisk tilskud

d i Strek-10 serien

• Spaker integrert i før
erstolen
• Optimalt førermiljø

PC210LC-10!
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Nå har Norges
beste nettverk
blitt enda bedre
Nå har vi over 60 AdBlue-pumper og over 370 pumper med
anleggsdiesel på våre stasjoner i Norge. Med tilgang til over 600
stasjoner i nettverket er du sikret å holde hjulene i gang. Her ser
du forresten det nye designet på våre Truck- og Routexkort.
Velkommen til Norges beste nettverk av bensinstasjoner.

for veien videre

Annonse

Robust, lettkjørt og brukervennlig
“Fordelen med en Polaris Ranger er at den er tyngre
enn en 6-Hjuling, hvilket gir den større fremkommelighet når man trekker tilhenger. Samtidig har man
mulighet til å kjøre langs vei, siden den er registrert
som EU-Traktor på hvite skilt. Dette er en fordel for oss
som jobber over lengre linjestrekk, hvor vi kan flytte
oss mellom mastene, langs offentlig kjørevei” forteller
Ole Ragnar Dihle, Prosjektleder i Ringeriks Kraft.

Ranger 800 HD EFI
Ringeriks-Kraft sin historie strekker seg helt tilbake til 1882
hvor Hønefoss ble en av verdens første byer med kunstig belysning, i selskap av verdensbyene New York og London. Firmaet i
seg selv feirer i 2012 sitt 100 års jubileum og jobber å tilby sine
kunder miljøvennlig energi.
Ringeriks-Kraft Service AS jobber med å bygge ut og vedlikeholde
kraftanleggene på Ringerike. Av hovedvirksomheten er blant annet
belysningsanlegg, fiber, AMS-montasje, byggestrøm og både lav- og
høyspentarbeid. De har en Polaris Ranger 800 Heavy Duty i full sving
i sitt arbeid. Denne benyttes hovedsaklig til å frakte mannskap og
utstyr ut i terrenget i forbindelse med arbeid med høyspentnettet.

Polaris har et supert utvalg av utstyr og tilbehør. Lock & Ride utstyret
kan man bare “kneppe” av eller på og er påmontert på sekunder, helt
uten verktøy. Dette er veldig praktisk og det er flott å kunne tilpasse utstyrsnivået på Rangeren etter behov. Dihle og Ringeriks-Kraft
er har en solid spekket maskin og utstyret omfatter proff hitch
tilhengerfeste, sportstak, flipp-up front rute, aluminium drivakselbeskytter proff, Nerf Bars Black Edition, støtfanger proff, intergrert
vinsj i front, støfanger proff bak, netting bakvegg, skjermbreddere,
LED Bar Entreprenørseries på tak med egen bryter på dasbord, 2 X
ekstra LED lys integrert i front og ikke minst Polaris’ Selvjusterende
Fjæring bak (IRS). Altså en fullspekked Polaris Ranger HD!

“Alle som jobber i terrenget kan nyttiggjøre seg et slikt
kjøretøy. Det samme gjelder alle nødetater som tidvis
er i terrenget for å redde/hente personer som har
skadet seg. Evnen til å komme seg frem i dyp snø, er
enorm dersom man monterer belter på en Ranger”

Entreprenørmaskinen

-Ranger Diesel

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen alle jernbanetekniske fag. Veidekke Bane ble etablert i 1999. Avdelingen
har 65 ansatte og en rekke forskjellige typer skinne/veimaskiner. Deres kunder er hovedsakelig de offentlige byggherrene,
Jernbaneverket og Kollektivtransportproduksjon AS.
En Polaris Ranger Diesel er perfekt for entreprenørskap. Den er sterk,
allsidig og tøff. Det er en EU-Traktor, noe som tillater at man kan ha
2 personer ekstra bakpå, altså totalt 4 personer, bare man følger
forskrift om bruk av kjøretøy, §3-1 d). I tillegg til at den er registrert
for kjøring på almenn vei har en rå firehjulstrekk og går på Diesel som
vi har på fat i våre anlegg.

“En Polaris Ranger gjør det enklere å få
frem det man trenger for å kunne utføre
jobben på raskest og sikrest mulig måte”
Bjørn Modell, driftsleder og maskinansvarlig i Veidekke Bane forteller
at dere bruk av Rangeren handler om å kunne frakte personell og
materiell i og ved / langs jernbanelinja. Dette er på steder der det
ikke er mulighet og komme frem med vanlig personbil. For eksempel i tuneller. Den er også tiltenkt oppgave som evakueringskjøretøy,

RANGER DIESEL

RANGER 800 HD EFI

EU TRAKTOR - 135.900,- eks mva

EU TRAKTOR - 143.900,- eks mva

(169.875,- inkl mva)

(179.875,- inkl mva)

Ranger Diesel
i tilfelle det skulle oppstå en ulykke. Den har krok, og kan trekke
hengere med vekt på opptil ca 750 kg. Det er ganske impornerende.
Bjørn fortsetter med å fortelle at deres Ranger Diesel er godt utstyrt med tilbehør fra Polaris. Det er påmontert en skikkelig vinsj
med fjernkontroll, kraftig arbeidslys både foran og bak med LED
lamper og Bimini topp og bakvegg. Det er også naturligvis montert
en gul “saftblander” eller rotorlykt på taket. Bjørn er veldig fornøyd
med sin arbeidshest og kan trygt anbefale Polaris Ranger til andre
entreprenører. Han avslutter med å trekke frem at Ranger også må
være helt topp til jakt og innen landbruket.

Alta Hauans Alta AS, 78449430  Elnesvågen Haukås ATV, 47347900  Fredrikstad Monsen Maskin
AS, 69301500  Froland Arild’s Motorsenter AS, 37038940  Fyresdal Bondal Motor AS, 35067200
Hægeland Aase Landbruk AS, 38153400  Harstad Trama Harstad AS, 77059760  Hattfjelldal Daleng
Scooter & Service, 75184481  Høvik Norsk Tilhenger Senter AS, 21690590  Kleppe ATV Gården AS,
51420120  Melhus AB Motor AS, 72870610  Rognan Ernstsens MC & Snøscooter, 75691911  Ski
Harald Grønvold AS, 48003000  Skien CBP AS, 35584141  Skulestadmo Biltunet Voss AS, 56520700
Storslett Motorsenteret AS, 77765640  Stryn Lars Kveen A/S, 57872000  Tana Tana Scooter & ATV
AS, 90628551  Tromsø Maritim Center AS, 77662000  Verdal Verdal Båt Scooter & MC AS, 74072288
Øverbygd Åsheim Maskin AS, 77721400  Øvre Surnadal Polaris Nordmøre AS, 40007042
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Forﬂytter grensene
for hva som er mulig
NESTE GENERASJON TILTROTATORER. SÅ MYE MER. HELT SIKKERT.

www.indexator.se

LEDER

STOLT: Entreprenør Henrik Steine er stolt over HMS-oppgraderingen som trengtes for Statnett-oppdraget. (Foto: Jørn Søderholm)

Reaksjoner PÅ NTP 2013
Vegdirektør Terje Moe
Gustavsen er dypt bekymret over
ulykkestallene blant entreprenører
som jobber for Statens Vegvesen.
Det skulle bare mangle. Folk dør
på jobb for Statens Vegvesen.
Ansatte hos entreprenører blir
skadet mens de jobber med å
bygge veier for Ola og Kari. Det
skal ikke være farlig for kvinner
og menn å jobbe ute på norske
veianlegg.
Jørn Søderholm
Alle snakker om HMS. De
ÁHVWHYHWWLORJPHGKYDGHWUH
bokstavene står for. Men når en ulykke skjer, så er det ofte fordi
HMS-kunnskapen ikke klarte overgangen fra teori til praksis
akkurat i den situasjonen. HMSen sviktet. Når det skjer, så er
det ikke maskinførerens, lastebilsjåførens, hjelpemannens eller
anleggsarbeiderens skyld. Uansett om ulykken skjedde på grunn av
et feilgrep i hytta eller grøfta. Det er heller ikke formannens skyld,
uansett om uhellet skyldtes en bom inne på kontoret. Det er sjefens
skyld. Det vil si sjefens ansvar, i den grad det er noe forskjell på
skyld og ansvar her.

Du har hørt det gjentatt til det kjedsommelige, men vi gjentar det:
HMS-ansvaret ligger på toppen. Hos sjefen i entreprenørbedriften,
sjefen på anlegget og sjefen i Statens Vegvesen. Deretter går det
nedover. Til anleggsleder, entreprenør, formann, bas og til slutt ut til
gutta og jentene som beskyttes mot å dø.
Derfor er vegdirektørens uttalte bekymring en prioritering og en
synliggjøring vi har respekt for.
'HUIRUHUYLRJVnJODGHDWGHWÀQQHVIRONRJÀUPDHUVRP+HQULN
6WHLQH(WÀUPDGHUVMHIHQHUVWROWRYHUGHQ+06UHODWHUWH
NRPSHWDQVHKHYLQJHQÀUPDHWKDUY UWJMHQQRPSnJUXQQDYHW
oppdrag. Så stol at han gjerne forteller om det i Anleggsmaskinen.
En sjef som gjerne betaler lønna til gutta som drar på kurs pålagt
av oppdragsgiver, ser på det som en investering i bedriften og viser
synlig stolthet over det også.
Dette bladet går til trykk samme dag som Nasjonal Transportplan
legges fram. Fra alle lekkasjene vet vi mye om hva som kommer.
E39, Intercity-triangelet og E18 Oslo vest er noe av det. Til og med
skipstunnel gjennom Stad-landet. Men hvor store ambisjonene er
totalt, det vet vi ikke ennå.
Har du tips, meninger eller forslag til oss?
anleggsmaskinen@mef.no
Jørn Søderholm
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ULOVLIG UTLYSNING AV
BRØYTE-ANBUD
7RNRPPXQHUIHOWL.2)$'URSSHW'RIÀQO\VWHXW
anbud kun i lokalaviser.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Skodje
kommune og Rauma kommune to gebyrer på henholdsvis 250
000 kroner og 370 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av
brøytetjenester.
– I stedet for å kunngjøre konkurransene om brøytetjenestene i
'RIÀQGDWDEDVHQEOHNRQNXUUDQVHQHNXQDQQRQVHUWLORNDODYLVHU'HWWH
er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til kunngjøring., heter det i
en kunngjøring fra KOFA.
Kommunene mente at kontraktene måtte ses hver for seg, da grunnen
WLORSSGHOLQJHQYDUSUDNWLVNHJHRJUDÀVNHRJNOLPDWLVNHnUVDNHU
Kommunene mente også at dersom hele vintervedlikeholdet måtte
NXQQJM¡UHVL'RIÀQGDWDEDVHQYLOOHGHWWHLSUDNVLVI¡UHWLODWPLQGUH
leverandører ikke kunne delta.
Klagenemnda mente at selv om enkelte slike momenter etter
omstendighetene kan ha betydning, kunne de i foreliggende saker
ikke rettferdiggjøre en oppdeling av kontraktene. Klagenemnda fant
derfor at kontraktene måtte ses i sammenheng ved beregningen av
anskaffelsens verdi. Gebyrene utgjorde ca. 10 prosent av kontraktenes
verdi.

FELT.RPPXQHQHPHQWH'RIÀQSXEOLVHULQJYLOOHXWHOXNNHVPn
leverandører. Foretaket som eier bilen på bildet er ikke berørt.

Mer fornøyde vegbrukere
VEI: Norske veibrukere er mer tilfredse med framkommeligheten på
YHLHQHQnHQQGHYDUIRUÀUHnUVLGHQ
Resultatene fra årets undersøkelse viser at det fortsatt er mye å ta tak
LIRUnIRUEHGUHWUDÀNDQWHQHVWLOIUHGVKHW0HQWUDÀNDQWHQHVRSSIDWQLQJ
DYWLOVWDQGHQSnELOYHLHQHHUOLNHYHOVLJQLÀNDQWEHGUHHQQLnUHQH
– 2009 når det gjelder vegdekker og siktforhold.
Vurderingen av veidekket er det som slår ut aller mest på
WRWDOUHVXOWDWHW'HWHUIUHPGHOHVGHWRPUnGHWWUDÀNDQWHQHHUPLQVW
fornøyd med, men tilfredsheten har økt fra 2,88 til 3,56 på en skala
IUDWLO3nGHQDQGUHVLGHQHUWUDÀNDQWHQHPLQGUHIRUQ¡\GPHG
lesbarheten på vegskilt og varsling av vegarbeid enn de var i 2009.
Yrkessjåfører er generelt mindre tilfreds enn befolkningen for
¡YULJ7UDÀNDQWHUL5HJLRQV¡UHUPHVWIRUQ¡\GRJWLOIUHGVKHWHQ
med veiene har økt mest i Vest-Agder og Telemark. Nordnorske
WUDÀNDQWHUHUPLQVWIRUQ¡\GPHGYHLHQH'HWHUIHPWHJDQJDW6WDWHQV
YHJYHVHQEHURPWUDÀNDQWHQHVWLOEDNHPHOGLQJSnWLOIUHGVKHWPHG
sommervedlikeholdet.
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NY AVDELING
I TRAVELT
OMRÅDE

SERVICE PÅ ALT
- NÅR DU TRENGER DET!
Spectra en fallslaser

Spectra alt i en laser

GL 412, en falls laser m/
fjernkontroll og mottaker m/mm
avlesning.

6M VOJWFSTBM-BTFSGPSBMU
&LTQMBO GBMMFS HSGUF 
JOUFSJS WFSUJLBM MPEEMBTFS*OLM
fj.kontroll og mottaker
m/mm avlesning.

1DVWDÁ\WWHWLQQKRV'REORXJ(QWUHSUHQ¡U
Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
+$0$5,PLGWHQDYPDUVYDUGHWRIÀVLHOOnSQLQJDY1DVWDVQ\H
DYGHOLQJL+DPDUPLGWL1RUJHVNDQVNMHWUDYOHVWHDQOHJJVRPUnGH
RPGDJHQ1RHQNLORPHWHUV¡URYHUE\JJHVGHW(RJMHUQEDQHYHG
0M¡VDPHQVGHWQRHQNLORPHWHUQRUGRYHUVNDOE\JJHV(JMHQQRP
*XGEUDQGVGDOHQ
²+HGPDUNRJ2SSODQGQRUGHUHWRPUnGHPHGP\HYHLE\JJLQJ
'HWVNDSHURSWLPLVPHKRVEnGHVWRUHHQWUHSUHQ¡UHURJPLQGUH
HQWUHSUHQ¡UHUVRPJnUSnLQQOHLH2JGHÀUPDHQHVRPLNNHNRPPHU
LQQSnGHVWRUHDQOHJJHQHGHInUMREEHQHDQGUHHOOHUVYLOOHWDWWVLHU
\YLQG2WWLQVHQ
Forankring
+DQHU1DVWDVUHSUHVHQWDQWLRPUnGHWRJJOHGHUVHJRYHUGHQ\H
ORNDOHQH
²$YGHOLQJHQJLURVVHWVWHGnP¡WHNXQGHUOHYHUHXWVPnGHOHURJVnQW
'HQORNDOHIRUDQNULQJHQHUYLNWLJVLHUKDQ
1DVWDÁ\WWHULQQVRPOHLHWDNHULHWQ\E\JJKRV'REORXJ(QWUHSUHQ¡U
$6Sn+DPDU1\E\JJHWHUSnNYDGUDWPHWHUVRPNRPPHUL
WLOOHJJWLONYDGUDWPHWHUE\JQLQJVPDVVHVRPYDUGHUIUDI¡U
'REORXJEUXNHUVHOYKDOYSDUWHQDYDUHDOHWRJOHLHUUHVWHQXWWLOÁHUH
YLUNVRPKHWHU
²+HUInUPDQDOWSnHWWVWHG7UDNWRUHUDQOHJJVPDVNLQHURJ
JDIIHOWUXFNHU,QNOXGHUWÀQDQVLHULQJ7UHQJHUPDQHWJULVHKXVVnODU
GHWVHJRJVnJM¡UHOHUGDJOLJOHGHU3nO'REORXJ+DQHUJODGIRUnIn
LQQ1DVWDVRPOHLHWDNHU
²'HHUHQSDVVHIUDPRYHUOHQWRUJDQLVDVMRQGHUGHWVNMHUOLWW'HWHU
YLNWLJ'HWWHHURJVnHWRPUnGHGHUGHWVNMHUP\H9ROYR0DVNLQHUL
IHUGPHGnHWDEOHUHVHJRJ6FDQLDHUSnYHLVLHU'REORXJ
1DVWDVKRYHGNRQWRUEOHIRU¡YULJNnUHWWLOcUHWV9HVWIROGEHGULIWDY
1+2LI\ONHWQ\OLJ
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Spectra planlaser
komplett

Trimble R10 HD-GNSS
lett tungvekter

-- IFMBVUPNBUJTLQMBOMBTFS
med manuelt fall. Komplett i
koffert med lasermottaker, stativ
og nivellerstang.

Kombinert med Trimble Visison
total stasjon gir det deg den
perfekte dokumentasjons
pakken. Klargjort for bl.a. NVDB
felt koding.

Alt i en koffert!

Innbytte- og
oppgraderings
Kampanje nå

ANJE
KAMP
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Eneste
SS!
HD-GN

Entreprenørpakken!
Vår mest populære GPS- GNSS,
Trimble GeoXR
Inkl. Access m/masseberegning direkte i felt!
t4VQFSLPNQBLUUPQQNPEFMM DNOZBLUJHIFUEJSFLUFJGFMU
t(14(-0/"444#"4
tLBOBMFS
t*OOFCZHE(NPEFN #MVFUPPUIPH8J'J
t.1LBNFSBNFE"VUPGPLVT
t-BOHESJGUTUJE
Pakkepris
t0QTKPOGPS7FJTUJLLJOH
m.bl.a. fri ﬂis
t-FWFSFTLPNQMFUUNFETUBOHPH
ekstern antenne Alle priser er eks. mva.
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6$00(1\YLQG2WWLQVHQWYL1DVWDKDUÁ\WWHWLQQKRV3nO'REORXJ

Hovedkontor:

Avd.: Bergen -JBNZSFOF /ZCPSH

3JOHFSJLTWFJFO
1PTUCPLT 
7ZFOFOHB
5MG
'BLT

5MG'BLT

www.norgeodesi.no

Avd.: Trondheim 5FSNJOBMFO )FJNEBM
5MG'BLT
Avd.: Sandnes ,WFSOFMBOETW# 4BOEOFT
5MG'BLT

NYHETER

ELEKTRONISK FAKTURA I
KOMMUNENE
Jobber du for en kommune? Da må du snart fakturere på EHF-format.
Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura siden i fjor. Nå
skal kommunene med.
Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk
faktura på Elektronisk Handelsformat (EHF). Leverandørene på sin side
blir pålagt å sende sine fakturaer elektronisk på det samme formatet.
Kravet vil gjelde fra 1. januar 2015.
– Staten kan spare mer enn 100 millioner kroner i året på å kreve
elektronisk faktura på standardformatet av sine leverandører.
Hvis kommunene stiller det samme kravet får også kommunene
betydelige gevinster. Ved å innføre ett standard format, forenkler

vi også administrative rutiner og effektiviserer forvaltningen, sier
fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding fra Fornyings-,
Administrasjons- og Kirkedepartementet.
Samtidig vil også leverandører til statlige forvaltningsorgan bli pålagt å
sende sine elektroniske faktura på EHF-format.
Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres
elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers
økonomisystem og behandles maskinelt.

Følger E6
VINSTRA: Slangeleverandøren TESS ønsker å være tett på
utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen. I slutten av februar
åpnet selskapet en ny avdeling (bildet til høyre) på Lomoen på Vinstra,
midt på den 56 kilometer lange traseen mellom Ringebu og Otta. Her
ventes det ikke minst stor aktivitet i forbindelse med byggingen av den
3,5 kilometer lange Teigkamptunnelen på strekningen Vinstra-Sjoa.
– Avdelingen blir et senter for etterfylling av ConTESS
forsyningscontainere, opplyser TESS.

Større og sterkere

Ryttergarden

GRUVEDRIFT: Pon Equipment har inngått avtale med Store
Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Cat-importøren har
opparbeidet stor kompetanse på det området, og utvidet
betraktelig de siste årene, skriver Pon Equipment i en
pressemelding i samband med avtalen om maskinleveranser.
Den styrken, en sterk produktportefølje og ikke minst god
delelogistikk og konkurransedyktige priser gjorde at Store Norske
valgte Pon Equipment. Lunckefjell ligger nordøst for Svea Nord
og inneholder 8,2 millioner tonn salgskull. Prosjektet Lunckefjell
ble godkjent i 2011 og skal etter planen være klart til oppfaring i
2013.

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

39 ansatte og en omsetning
i 2010 på kr 121 millioner

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

AVTALE: Pon leverer Cat til Lunkckefjell. (Foto: Pon)
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MER CAT I ØSTFOLD OG FOLLO
MOSS: Pon Equipment åpner ny avdeling på Rygge, sentralt ved E6,
RJPDUNHUHUGHWWHPHGHQRIÀVLHOOnSQLQJGHQPDL
Pon Equipment har de siste årene utvidet sin virksomhet betraktelig.
Nå er tiden kommet til Østfold og Follo, et område med stor
aktivitet og vil knipe markedsandeler gjennom enda bedre service og
tilgjengelighet.
– Ved å åpne en avdeling på Rygge ønsker vi å styrke vår posisjon
ytterligere, samt bli en enda sterkere partner for våre kunder i både
Østfold og Follo. Østfold skal bli et stort Cat-fylke, sier markedsjef
Espen Paulseth (bildet).
Den nye avdelingen på Årvollskogen 115 huser 924 kvadratmeter,
hvorav verksted med tre løp samt vaskehall utgjør 560 kvadratmeter
%\JJHWYLORJVnURPPHHWGHOHODJHURJWRVHOJHUNRQWRU
Ragnar Nilsen er avdelingsleder for Rygge. Han har arbeidet i Pon
Equipment siden 1970 og tidligere vært med på å starte avdelinger i
%UXPXQGGDO/DUYLN3RUVJUXQQRJ.LUNHQHV'HWHUDOWVnHQHUIDUHQ
avdelingsleder som vet hva som kreves for å få ting på stell.
Den nye avdelingen på Rygge skal i tillegg til Nilsen betjenes av
en deleselger, tre uteservicemekanikere og tre verkstedmekanikere.
'HQRIÀVLHOOHnSQLQJHQPDLPDUNHUHVPHGHQnSHQGDJPHG
demokjøring av store og små maskiner, pølser på grillen og solid
representasjon fra fra teknisk, produkt, salg og service i Pon
Equipment.

Dårlig arbeidsvarsling
i mørket
VARSLING: En studentoppgave om arbeidsvarsling i mørket avslørte
ÁHUHDOYRUOLJHIHLOSnDQOHJJVRPUnGHUL%XVNHUXGVNULYHU6WDWHQV
Vegvesens avis Vegen og Vi.
På kveldstid i perioden februar til april 2012 reiste byggingeniørstudenten
'DQLHO%MHUNDQSnYHLDQOHJJVRPUnGHUL%XVNHUXGSnXDQPHOGWH
kontroller. Mangler ble registrert, analysert og publisert i
bacheloroppgaven «Arbeidsvarsling i mørket».
På hele åtte av de kontrollerte områdene manglet skilt 110 «Vegarbeid».
Det var også store mangler når det gjaldt sikring. På fem av områdene
var dette helt fraværende. Seks anlegg hadde miniguard, men de var ikke
boltet fast.
– Med dårlig sikt på kveldstid bidrar dette til å skape farlige
WUDÀNNVLWXDVMRQHURJSRWHQVLHOWPHUDOYRUOLJHNRQVHNYHQVHURPXO\NNHQ
først er ute, skriver avisen.

Markedets kraftigste kalkyleverktøy for
anleggskostnader
Med ProAdm 5
får jeg meget
god presisjon i
anbudskalkylen!

HØYANGER: NCC Construction har fått i oppdrag å bygge nytt
kaianlegg og to nye broer i Lavik i Sogn og Fjordane, i forbindelse med
oppgraderinger av ferjesambandet E39 Oppedal - Lavik. Kontrakten er
på 213 millioner kroner. Kontrakten omfatter nytt kaiområde i Lavik i
Høyanger kommune, ny E39 i strandsonen, samt bro og nytt kryss med
fylkesvei 607. I tillegg skal eksisterende E39 gjennom Lavik sentrum
oppgraderes. Totalt skal det bygges nærmere 1,8 kilometer nye veier,
hvorav 760 meter ny gang og sykkelvei. Prosjektet skal ferdigstilles i
løpet av august 2015

Ta kontakt for en
demonstrasjon

Tenkehetta.no

Havn og vei til NCC

Ring oss på 40 00 57 65 – citec.no
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NYHETER
Nasjonal Transportplan 2013

MEST TIL VEI
Regjeringen vil bruke 508 milliarder kroner på transportutbygging de neste ti årene. Det
PHVWHJnUWLOYHL0()WURULNNHGHWHUVDWWDYQRNWLOYHGOLNHKROGDYI\ONHVYHLHQHPHQ6WDWHQV
Vegvesen er ikke bekymret for det.
FYLKESVEIENE: Statens Vegvesen tror NTP-pengene vil stoppe
forfallet på fylkesveiene. MEF er ikke så sikker på det.

ramme på over 750 mill. kr, ledes av en prosjektorganisasjon i den
DNWXHOOHHWDWHQ%ODQWNDQGLGDWHQHWLOGHQQ\HRUGQLQJHQHU,QWHU&LW\
SURVMHNWHQHSURVMHNWHUSn((RJHOHNWULÀVHULQJDY7U¡QGHUEDnen.
²0()KDUKDWWIRNXVSnPHUIRUXWVLJEDUÀQDQVLHULQJRJSURVMHNWÀQDQVLHULQJRYHUÁHUHnU9LHUWLOIUHGVPHGDWUHJMHULQJHQQnKDUO\WWHW
til entreprenørene. Dette er noe vi mener vil bedre fremdriften for
samferdselsprosjektene. Det er viktig at pengene følger tempoet i prosjektene og ikke omvendt. Vi mener imidlertid at regjeringen burde
nSQHIRUDWÁHUHSURVMHNWHUHQQGHVRPEOLUIRUHVOnWWLSODQHQEOLUÀQDQsiert på denne måten, sier Trond Johannesen, administrerende direktør
i Maskinentreprenørenes Forbund.
Nær 292 milliarder kroner går til riksvegnettet, mens nær 20 milliarder kroner settes av som et ekstraordinært tilskudd til fylkesveiene,
opplyses det fra Regjeringen.

Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt fram like før dette bladet gikk i
trykk. Her foreslår Regjeringen å bruke totalt 508 milliarder på transportrelatert utbygging de neste ti årene. Det er en rammeøkning på 50
prosent. Fordelingen er omtrent slik:
PLOOLDUGHUSnYHL
PLOOLDUGHUSnMHUQEDQH
PLOODUGHUSnEHO¡QQLQJVRUGQLQJHQIRUNROOHNWLYWUDÀNN
PLOOLDUGHUSnN\VWIRUPnO
5HJMHULQJHQOHJJHURSSWLOPHUIRUXWVLJEDUÀQDQVLHULQJDYVDPIHUGselsprosjekter. Dette innebærer blant annet at det årlige beløpet som er
nødvendig for å holde rasjonell framdrift innarbeides i det enkelte års
budsjett. Prosjektet gis fullmakt til å inngå bindende kontrakter basert
på den vedtatte kostnadsramme.
3URVMHNWRJÀQDQV
9LGHUHVNDOSURVMHNWÀQDQVLHUWHSURVMHNWHUSURVMHNWHUPHGHQNRVWQDGV-

Forfall
Totalt er om lag 73 mrd. kr er satt av til miljø og bytiltak, mindre
utbyggingsprosjekter, og nedbygging av forfallet på riksvegene. Det
vil bli etablert et eget program for fornying, blant annet for å ta igjen
etterslep. Regjeringen gir også en ekstrabevilgning på 10 mrd. kr til
vedlikehold av fylkesvegene.
0LGOHQHIRUGHOHVPHGPUGNULI¡UVWHÀUHnUVSHULRGHRJPUG
kr i siste seksårsperiode. Samlet etterslep på riks- og fylkesvegnettet
anslås å være 70-115 mrd. kr.
– Sett i lys av de store etterslepstallene hadde vi håpet på en mer
ambisiøs tiltakspakke til fylkesvegene. Vi er bekymret for at gapet
mellom riksvegene og fylkesvegene vil øke ytterligere, og at vi får et
vegnett med store regionale forskjeller. Dette reduserer muligheten
for effektiv transport mellom landsdelene. I tillegg påvirker forfalOHWWUDÀNDQWHQHVVLNNHUKHWRJNRQNXUUDQVHHYQHQWLOORNDOWQ ULQJVOLY
påpeker Johannesen.
Statens Vegvesen deler ikke MEFs bekymring.

GRAVESKUFFER? SNAKK MED KNUT! TLF. 33 43 02 46

Hammerplater
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– Tenk helhet
Tre dager før norske lokalsamfunn og –politikere jublet for sine
egne veistrekninger og tuneller ble det lagt fram en rapport som
advarer mot den tenkemåten.
Handlingsrom
– Vi får større handlingsrom til å være med på å utvikle gode transportO¡VQLQJHUIRUE\HQHRJVWDUWHRSSÁHUHVWRUHXWE\JJLQJHUSnGHYLNWLJVWH
vegene som binder sammen byer og regioner. Innsatsen til drift og vedlikehold vil trappes opp. Det legges til grunn at veksten i forfallet på vegnettet stoppes tidlig i planperioden, og reduseres i løpet av planperioden,
sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.
-HUQEDQHYHUNHWVLHUVHJRJVnIRUQ¡\GPHG173%nGHPHGDW,QWHUFLW\
utbyggingen skal stå ferdig med sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar i 2024 og med at InterCity-utbyggingen er
aktuell for den nye ordningen særskilt prioriterte prosjekter og mer forutVLJEDUÀQDQVLHULQJ
– Det er svært etterlengtet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Hun
sier seg i en pressemelding også positiv til det arbeidet som er i gang for å
effektivisere planprosessene.
,QYHVWHULQJVPLGOHQHI¡UVWHÀUHnUVSHULRGHYLOLKRYHGVDNJnWLOSURVMHNWHU
VRPSnJnUHOOHUHUXQGHURSSVWDUW)ROOREDQHQGREEHOWVSRU$UQD%HUJHQ
Hell-Værnes, samt prosjektene på intercity-strekningene; LangsetKleverud på Dovrebanen og Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn på
Vestfoldbanen.

2SSO\VQLQJVUnGHWIRU9HLWUDÀNNHQ 2)9 IUDPUDSSRUWHQ
«Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og
helt». Rapporten foreslår konkrete endringer av norsk veipolitikk
for å sikre et trygt, moderne og effektivt hovedveinett.
– Det må bli slutt på å bygge stykkevis og delt på prosjekter
VRPVWUHNNHUVHJRYHUÁHUHWLnURJVRPLKRYHGVDNHUORNDOW
initiert. Nå må det tenkes stort - og nasjonale myndigheter må
tørre å prioritere. kikke ut over egne grenser og se hva vi kan
lære av hvordan andre har løst tilsvarende oppgaver bedre enn
oss. Vi trenger en tydelig og visjonær veipolitikk som handler
om helhet og lange linjer. En visjon som forklarer hvorfor vi
må binde landet sammen, og hvorfor vi trenger hovedveier, sier
Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for
9HLWUDÀNNHQ 2)9 
I rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til
overordnet og helt» foreslår OFV en hovedsatsing på store, lange
veiprosjekter - hovedveikorridorer - som binder landet sammen.
Det kan gjøres ved å bygge sikre, raske og tidsriktige veier hovedakser mellom nord og sør, øst og vest.

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

Hva er forskjellen mellom
betong og plast?
Prøv brønnene våre så får du se!
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.

Besøk oss på
Kommunalteknikk 2013
13-15 mai på Telenor Arena

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
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Din grossist
på Vann og Avløp
Ahlsell Norge AS har 50 avdelinger rundt i Norge
og er totalleverandør på VA

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

Vi treffes på Kommunalteknikk 2013! - stand 166

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no
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STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Fortsatt vekst i bygg og anlegg
Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 64 milliarder kroner i 5. termin 2012.
'HWWHHUHQ¡NQLQJSnSURVHQWIUDnUHWI¡U

Veksten i omsetningen avtok gjennom 2012 etter å ha ligget på
vel 20 prosent ved inngangen av fjoråret.
%HGULIWHQHLE\JJHRJDQOHJJVQ ULQJHQRPVDWWHIRUQHVWHQ
274 milliarder kroner i perioden januar-oktober 2012. Det er
12,9 prosent mer enn i samme periode i 2011. For bedrifter
som tilhører næringshovedgruppen oppføring av bygninger,
steg omsetningen 15,9 prosent i de ti første månedene i 2012
sammenlignet med året før.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.
Kilde: SSB

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

110,0

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Rogaland
som hadde den største omsetningsveksten i 5. termin 2012, med
en økning på 10,9 prosent fra i fjor. Kun to fylker hadde nedgang
i omsetningen. Troms hadde den største nedgangen, med 8,0
prosent, mens Oppland hadde en nedgang på 0,5 prosent.

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

13 ble 300
DATA: 13-Gruppen, tidliJHUH7UHWWHQ%HWRQJVDJLQJ
AS ble nylig Ascella-kunde
nummer 300 som bruker av
den web-baserte løsningen
SmartDok. Det mobil- og
webbaserte entreprenørsystemet dekker blant annet
timer, varer, transport,
verktøyoversikt, brøytelister, sporing av sprengstoff,
kjøretøyoppfølging og
SAGFØRERE: Thomas Valbjørn t. v. og
KS-dokumentasjon med
Frode Karlstad i 13-Gruppen AS.
skjema/bilder.

Prioriterer
ikke levetid
INNKJØP: Er produktenes levetid viktig når du kjøper varer
og utstyr? Fire av ti innkjøpere
i bygg og anlegg synes levetid
er viktig.
Tre av ti prioriterer ikke levetid. Resten er usikre. Det har
el-utstyrsleverandøren El%M¡UQ$6XQGHUV¡NWEODQWVLQH
kunder.
%2-ODPSHIRUWXQQHOHU
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AKTUELT HMS
Ulykker blant entreprenører

MASTENE FALLER
KLIPP: Masten klippes opp i stykker som
kan fraktes ut med helikopter.
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I HARDANGER
ULYKKER
Statnetts ulykkesstatistikk blant eksterne entreprenører.
År
Fraværsskader
2011
s11
2012
18
2013 (jan-mar)
12
Statnett har til nå ikke regnet antall ulykker pr million
arbeidstimer (H-verdi). Dette blir gjort fra og med 2013.

Maskinentreprenør Henrik Steine mente han
hadde et rimelig bra HMS-fokus i sin bedrift.
6nÀNNKDQHWRSSGUDJIRU6WDWQHWW'HWEOHHQ
skikkelig vekker.

Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
EIKEDALEN, HARDANGER: En drøy times kjøretur langs RV 7 fra
%HUJHQSDUNHUHUYLYHG(LNHGDOHQ6NLVHQWHUPHOORP7\VVHRJ1RUKHLPsund. Vi hilser på Henrik Steine. Iført en solid termodress i vernefarge
uttrykker han en smule skepsis til journalistens påkledning.
– Det er kaldt der oppe. Vil du låne en termodress? Har du på deg stillongs? Ta i det minste på deg denne mot snøføyka, sier han og gir oss en
reklamebuff fra Leica Scanlaser.
Vi setter oss bakpå Henriks Can-Am beltedrevne ATV. Han gir gass, og
setter kursen oppover slalåmbakken. Det er styggbratt, men ATVen klorer
seg oppover.
Monstermast
Henrik Steine AS har i vinter hatt i oppdrag å felle 30 gamle kraftmaster.
1 UPHUHEHVWHPWNLORYROWOLQMDPHOORP%¡UGDOHQRJ0DXUDQJHU+HU
er vi midt i den omstridte ”monstermast-utbyggingen”, som både miljøaktivister, politikere, næringslivsfolk og lokalbefolkning har protestert
heftig imot. Også Henrik, som er leder for den lokale næringsforeningen.
0HQHWWHUDWYHGWDNHWRPXWE\JJLQJDYGHQVWRUHNUDIWOLQMDPRW%HUJHQ
var gjort snudde han på flisa. Takket være godt samarbeid med Statnetts
lokale folk og den kroatiske hovedentreprenøren Dalekovod fikk han jobben med å felle 30 master i Maurangerlinja, som må vike plass for den
nye linja.
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AKTUELT HMS

RIVERNE+HQULN6WHLQH OHQJVWWY HUVWROWRYHUÁLQNHDQVDWWH)YPDVNLQI¡UHU
-HQV,VDN%RUJH2.$%O ULQJ$QGUHDV1\JnUGRJPDVNLQI¡UHU(QGUH5RVVHODQG

”

2IWHHUYLHQOLWHQE\JJHSODVVODQJW
ute i ”hutaheiti”. Der kan det være
350 meter til neste lille byggeplass.

”

Lars Aga, Statnett.

– De prøvde først selv, med skjærebrenner. Men det var tidkrevende, og det røk fælt og giftig av det galvaniserte stålet, forteller
Steine.
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TRANSPORT: Jobben på fjellet for Statnett har gitt mange
naturopplevelser. (Foto: Henrik Steine)

En ti minutters ATV-tur senere er vi oppe ved det som er dagens
RSSJDYHIRUJXWWDL6WHLQHVÀUPD7RPHWHUK¡\HPDVWHU'HEOH
reist i 1973. Nå skal de ned, og alle spor etter dem skal fjernes.
Inkludert betongfundamentene de står på.
Wire
En wire er festet i toppen av den ene masten. I den andre enden
– 70 meter unna – står en liten, syv tonns Cat 307 D. Større maskin enn det trengs ikke til det lille nappet som skal få masten over
ende. Resten sørger tyngdekraften for.
Henrik Steines egne oppgaver her ute på fjellet er begrenset til
vakthold, for å sørge for at ingen skiløpere eller andre sivilister
forviller seg inn i området når masten skal ned. Vi blir bedt om å

ANLEGGSMASKINEN 4-2013

HMS: Maskinentreprenør Henrik Steine er imponert over Statnetts fokus på HMS.

stå på rikelig avstand. Godt vi har teleobjektiv til kameraet.
Det er stille, bortsett fra en frisk vind.
².ODU
Fortsatt stille, bortsett fra et lite knirk langt unna. Så faller masWHQKHOWXGUDPDWLVN%DUHHWµZRRRRVKµQnUGHQODQGHULVQ¡HQ
307-eren, Henrik og tre av hans ansatte rykker fram mot den falne
kjempen.
Wiren vikles inn på den egenutviklede trommel-løsningen: En
$XGLIHOJVWLNND0DVNLQI¡UHU-HQV,VDN%RUJHHURSSKDYVPDQQHQ
bak den patenten.
Gutta hekter av rototilten og skuffa på 7-tonneren, og skal sette på
en hammer.
Men det er så kaldt at hurtigkoblingene til hydraulikken nekter å

samarbeide. Det er ikke første gang, og de har med seg et liten
gassbrenner til å tine frosne koblinger. Men også den krangler. Det
er nok ekstra kaldt i dag.
Henrik hiver seg på ATV-en igjen og kjører ned til skisenteret. Han
NRPPHUWLOEDNHHQNLORVJDVVÁDVNHPHGSnPRQWHUWVODQJHRJ
skikkelig varmepistol. Den frosne hurtigkoblingen må gi seg.
Vekker
Hvorfor er vi her oppe på fjellet i Hardanger? Og hvorfor skriver
vi om det i Anleggsmaskinen, inkludert på forsiden? På grunn av
HMS.
Oppdraget med å felle de gamle kraftmastene har nemlig vært en
VNLNNHOLJYHNNHUIRU+HQULN6WHLQHRJKDQVOLOOHÀUPD+DQPHQWH
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AKTUELT HMS
PROSEDYRER OG PLANER
$OOHSnDQOHJJHWPHOGHVLQQRJXWGDJOLJ
6LNNHUMREEDQDO\VHEnGHSnKHOHRSSGUDJHWRJHQNHOWXWIRUdringer
.RUWRJWU\JJWUDQVSRUWYHLVNDOGRNXPHQWHUHVPHG*36VSRU
før maskiner fraktes ut i terrenget
)XOOVWRSSLDUEHLGHWKYLVXYHGNRPPHQGHNRPPHULQQSn
anlegget
0LOM¡RJWUDQVSRUWSODQPHGVWUHQJHUHVWULNVMRQHUSnIHUGVHO
i utmark
$OOHPHGDUEHLGHUHVNDOY UHNMHQWPHGPLOM¡RJWUDQVSRUWplan
(QWUHSUHQ¡UVNDOY UHRSSGDWHUWSnUHJLVWUHUWHNXOWXUPLQQHU
eller andre områder som trenger særlig hensyn
,NNHPDVNLQHULQ UKHWHQDYVSHVLHOWI¡OVRPPHRPUnGHU
eksempelvis gamle støler
+YHUPDVNLQVNDOKDPHGRSSVDPOLQJVXWVW\UIRUOHNNDVMHDY
olje, diesel eller frostvæske.

PÅKREVDE KURS
cUOLJI¡UVWHKMHOSVNXUVPHG
hjertestarter.
+HOLNRSWHUVLNNHUKHW
6Q¡VFRRWHURJ$79
5LYLQJ

FRYSER: En hurtigkobling krangler i kulda.

NY KAMPANJE
UTE NÅ!

å ha rimelig god kontroll på HMSen. Men å jobbe for Statnett har
vist ham hvordan HMS kan reguleres, systematiseres og formuleres i prosedyrer for alle på et prosjekt. Inkludert hovedentreprenør
og underentreprenør.
– Statnett setter spesielt sterk fokus på HMS i sine prosjekter, sier
Henrik. Og viser det med noen eksempler på skriftlige rutiner og
SURVHG\UHUSODQHURJRSSO ULQJGHDQVDWWHPnJMHQQRPI¡UÀUPDHW
får jobbe for statsselskapet (se faktaboks).

Klikk deg inn på www.dahl.no eller
scann koden for å se vår nye kampanje!

Maskinfører Jens Isak har fått hektet hammeren på 307 D-en, og
går løs på et av betongfundamentene. Alt skal bort, samles sammen
RJIUDNWHVQHGIUDIMHOOHW%HUJHWIXQGDPHQWHWVWRSnVNDOWLOVOXWW
dekkes til med torv.

KAMPANJE OG
NYHETER NR. 1 – 2013
15.4.2013 – 30.06.2013

2

Kampanjeprodukter

YH
N
!
ET

3

Leskur

YH
N
!
ET

4

Elektriske
bommer

YH
N
!
ET
Manuelle
ll
løftebo
tebomm
mmer
m
mer
er

6

www.dahl.no
www.dahl.no

20

$UEHLGLK¡\GHQ
.ODWULQJRJQHGÀULQJ
/¡IWHXWVW\U
3HUVRQOLJYHUQHXWVW\U

Litt lenger bort har maskinfører Endre Rosseland hektet en rivesaks på sin 11 tonns Cat 311 D. Han setter i gang med å klippe den
gamle masten opp i stykker på 6-700 kilo, som kan fraktes ned fra
fjellet med helikopter.
2.$%O UOLQJ$QGUHDV1\JnUGInWWP\HJRGHUIDULQJVRPODVWHmann under helikopterfrakten.
Stål
Avtalen med Dalekovod og Statnett innebærer at Henrik Steine
beholder stålet. Det kan han gjøre hva han vil med, så lenge det går
til en godkjent mottaker. Hver mast veier 10-15 tonn, så skrapverdien
av stålet inngår i Steines regnestykke på jobben.

ANLEGGSMASKINEN 4-2013

HELIKOPTER: Skrapet løftes ut fra fjellet og leveres til godkjent mottak.

”

'HSU¡YGHI¡UVWVHOYPHGVNM UHEUHQQHU
0HQGHWYDUWLGNUHYHQGHRJGHWU¡N
fælt og giftig av det galvaniserte ståle.

”

Henrik Steine

Lars Aga er Statnetts byggleder og anleggsleder i Hardanger. Han
understreker at en betydelig del av hverdagen der i gården går med til
HMS. Og da er alle de tre bokstavene like viktige:
+HOVHPLOM¡RJVLNNHUKHW%nGHIRONRJRPJLYHOVHUVNDOWDVYDUHSn
Det sterke HMS-fokuset i Statnett henger sammen med selskapets
særegne måte å jobbe på.
– Vi har mye virksomhet ute i terrenget. Ofte er vi en liten byggeplass, langt ute i ”hutaheiti”. Der kan det være 350 meter til neste lille
byggeplass. Og så videre. Og vi er en storbruker av helikopter, sier
Lars Aga til Anleggsmaskinen.

han dekket opp indirekte, gjennom å ta det med i anbudsposter som
administrasjon. Men HMS-innsatsen gir ikke direkte fakturerbare
timer.
– Men det har gitt selskapet en kompetansemessig oppgradering som
kommer til nytte senere. Uansett om det er for Statnett eller andre
byggherre, sier Henrik Steine.

Tips oss
Selv er Henrik Steine godt fornøyd med å ha jobbet for både kroatiske
Dalekovod og statsselskapet Stanett. Det strenge HMS-regimet kan
være krevende å jobbe under, og det koster penger. Noen av kostnadene dekkes av byggherre, ved at Statnett har betalt for kurs. Noe får

Har du forslag til reportasjer fra oppdrag
og prosjekter vi kan skrive om? Tips oss:
anleggsmaskinen@mef.no
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AKTUELT HMS
Ulykker blant entreprenører

BEKYMRET FOR
HMS-UTVIKLING
Mennesker i stadig større antall blir drept og skadd under arbeid for Statens Vegvesen. SpeVLHOWKRVXQGHUHQWUHSUHQ¡UHU²(QKnSO¡VVLWXDVMRQ'HWWHNDQYLLNNHOHYHPHGVLHUYHJGLUHNtør Terje Moe Gustavsen. Innfører krav om maks to ledd underentreprenører.

BEKYMRET: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er dypt bekymret etter alle ulykkene blant entreprenører.
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”

Vi ser to tydelige fellestrekk. Det ene er
at ulykkene skjer hos underentreprenører.
Det andre er at situasjoner der man
”skulle bare...” har blitt til alvorlige ulykker.

”

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
I slutten av mars innkalte vegdirektøren til et møte med norsk presse,
i forbindelse med presentasjon av Statens Vegvesens årsrapport for
2012.
Her fremholdt vegdirektør Terje Moe Gustavsen skadestatistikken
innen entreprisedriften for etaten som et hovedpoeng, og han uttrykte
dyp bekymring for utviklingen.
– Det er for mange ulykker. Det jobbes hardt med å få tallene nedover,
sa han på pressemøtet.
Hovedpoeng
Den dystre statistikken (se faktaboks) ble presentert allerede i januar
av assisterende vegdirektør Lars Erik Hauer på Anleggsdagene, og
noen dager senere på leverandørdagen Statens Vegvesen og Jernbaneverket arrangerte i fellesskap. Nå har altså vegdirektøren selv løftet
det opp som et hovedpoeng, og et av de viktigste satsingsområdene
for etaten.
En oversikt i årsrapporten fra Statens Vegvesen viser at tallene for
skader og fravær som følge av ulykker ligger langt over oppsatte mål.
Nestenulykkefrekvensen ligger 50 prosent over målet , mens et totaltall for beregnet fraværsfrekvens ligger så skyhøyt over målet at det
ikke er vits i å angi det i prosent.

utenlandske foretak. Men det går et skille mellom de seriøse og de
useriøse. Vi ser to tydelige fellestrekk. Det ene er at ulykkene skjer
hos underentreprenører. Det andre er at situasjoner der man ”skulle
bare...” har blitt til alvorlige ulykker. Dette må håndteres gjennom en
forbedring av HMS-kulturen. Og her er det et soleklart overordnet
ansvar hos Statens Vegvesen. Dette er en håpløs situasjon. Vi kan ikke
leve med den, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til Anleggsmaskinen.
Positivt
Allerede i løpet av årets to første måneder har norsk anleggsbransje
blitt rammet av to dødsulykker. Vegdirektøren peker på ett positivt
trekk.

JHRPDWLNNQR¿UPDSRVW#JHRPDWLNNQR

Det ble i 2012 registrert 32 017 fraværsskader. F-verdien er beregnet
til 2299. Målet for 2012 var 50, skriver etaten i årsrapporten. Statistikken omtales som ”uakseptable resultater for Statens Vegvesen som
byggherre”.
Kategorier
Ulykkene deles inn i fem kategorier, etter alvorlighetsgrad. K1 er
den laveste graden, med personskade uten fravær. K5 er den verste:
Dødsulykke. 2012-tallene fordeler seg slik:
.VNDGHXWHQIUDY UKHQGHOVHU
.VNDGHPHGIUDY ULQQWLOWLGDJHUXO\NNHU
.VNDGHPHGIUDY URYHUWLGDJHUXO\NNHU
.VNDGHPHGPXOLJYDULJPpQXO\NNHU
.VNDGHPHGG¡GVIDOOXO\NNHU
Dessuten er det rapportert 21 000 nestenulykker og farlige forhold.

'ĞŽŵĂƟŬŬƵƞƆƌĞƌŐƌĂǀĞŵĞůĚŝŶŐƐͲŽŐŬĂďĞůƉĊǀŝƐŶŝŶŐƐƚũĞŶĞƐƚĞ
ĨŽƌŵĂŶŐĞŬŽŵŵƵŶĞƌ͕ĞͲǀĞƌŬŽŐĂŶĚƌĞĞŝĞƌĞĂǀŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͘
ZĞŐŝƐƚƌĞƌŚĞŶǀĞŶĚĞůƐĞŶĞƉĊǀĊƌŬƵŶĚĞƉŽƌƚĂůĞůůĞƌŬŽŶƚĂŬƚǀĊƌƚ
ŬƵŶĚĞƐĞŶƚĞƌͲƐĞŬŽŵƉůĞƩŽǀĞƌƐŝŬƚƉĊǁǁǁ͘ŐƌĂǀĞŵĞůĚŝŶŐ͘ŶŽ
/DQGVGHNNHQGHLQIRUPDVMRQ

sŝƟůďǇƌŽƉƉŵĊůŝŶŐƐƚũĞŶĞƐƚĞƌ
sŝƟůďǇƌŽƉƉŵĊůŝŶŐŽŐĨĞůƚĚĂƚĂĨĂŶŐƐƚƟůďǇŐŐĞŽŐ
ĂŶůĞŐŐƐĞŶƚƌĞƉƌĞŶƆƌĞƌ͕ƌĊĚŐŝǀĞŶĚĞŝŶŐĞŶŝƆƌĞƌŽŐ
ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌ͕ƵƚďǇŐŐĞƌĞ͕ŬŽŵŵƵŶĞƌŽŐůĞĚŶŝŶŐƐĞŝĞƌĞ͘

Hvem er entreprenørene som rammes av disse ulykkene?
Vegdirektøren avviser at utenlandske selskaper er overrepresentert på
statistikken, og mener det heller handler om seriøsitet.
– Ulykkesstatistikken kobles ofte til utenlandske entreprenører. Men
vi har ingen dokumentasjon som tyder på noen overhyppighet blant
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^ƟŬŬŝŶŐ
DĂƐƐĞďĞƌĞŐŶŝŶŐ
'ƌƵŶŶůĂŐƐŶĞƩ
/ŶŶŵĊůŝŶŐͬƚĞƌƌĞŶŐŵŽĚĞůůĞƌ
ĞĨŽƌŵĂƐũŽŶƐŬŽŶƚƌŽůů
ŝĞŶĚŽŵƐŵĊůŝŶŐ


6HQWUDOJRGNMHQQLQJ
7LOWDNVNODVVH



AKTUELT HMS
– Heldigvis ser vi at antall mindre alvorlige hendelser har gått ned.
Statens Vegvesen har i løpet av 2012 satt i verk en rekke tiltak for å
få bukt med ulykkesstatistikken. Her settes det blant annet en grense
for hvor mange underentrepriseledd som kan operere på en kontrakt.

kuttet fra arbeid for Statens Vegvesen, sier vegdirektør Terje Moe
Gustavsen.

Entreprenører som jobber for Statens Vegvesen må være forberedt
på å bli kikket enda nøyere i kortene for å sjekke om man gjør
HMS-jobben godt nok. Foretak som svikter her kan bli utestengt.

Rundsum
Også MEF ser med stor uro på ulykkesstatistikken i anleggsbransjen, etter en rekke alvorlige ulykker. Det var tema for administreUHQGHGLUHNW¡U7URQG-RKDQQHVHQLKDQVJMHVWHNRPPHQWDUL%\JJHLQdustrien i april.
Flertallet av ulykkene har forekommet blant underentreprenører.
Som en direkte følge av dette har hovedstyret i MEF nedsatt et arbeidsutvalg som skal komme med forslag til tiltak som vil redusere
antallet ulykker i bransjen.
– I dag er det slik at entreprenørene ved anbudsberegning skal oppgi
en samlet kostnad (rund sum) for sikringstiltak. Dette er uheldig, og
kan i enkelte tilfeller føre til at entreprenørene konkurrerer på sikkerhet. Ledelsen i bedriften skal selvsagt påse at sikringskostnadene
medregnes i anbudene, men det er en kjensgjerning at omfanget
og kostnadene kan være vanskelig å forutse. For å unngå konkurranse som går på bekostning av sikkerheten oppfordrer derfor MEF
Statens vegvesen, og andre offentlige byggherrer, til å gå over til
en mengdebasert oppgjørsform for sikringstiltak, som ivaretar at
entreprenørene får oppgjør etter det tiltakene faktisk koster, skriver
Johannesen.

– Det er ingen motstand mot dette i bransjen. Alle er interessert i å
få ned ulykkestallene. Det viktigste grepet er gjennom kulturen. Vi
vil skjerpe HMS-kravene i forhold til kontrakter, og vi vil skjerpe
reaksjonene. Foretak som har for dårlige HMS-resultater kan bli

Mengdeoppgjør
Statens vegvesen Region Midt har allerede for enkelte kontrakter
inkludert mengdeoppgjør som en spesiell bestemmelse i håndbok
025. MEF mener dette er et skritt i riktig retning, og oppfordrer Veg-

+06IRUHQWUHSULVHGULIWHQHUHWK¡\WSULRULWHUWSXQNWLDOOH
ledermøter.
.UDYWLOJMHQQRPI¡ULQJDYOHGHOVHVLQVSHNVMRQHU
.UDYWLOJMHQQRPI¡ULQJDYLQVSHNVMRQHU
0DNVLPDOWWROHGGXQGHUHQWUHSUHQ¡UHULDOWNRQWUDNWVDUEHLGSn
nye kontrakter.
2EOLJDWRULVNRSSI¡OJLQJVP¡WHPHGEHU¡UWHQWUHSUHQ¡URJ
vegdirektøren personlig etter dødsulykker.
2EOLJDWRULVNRSSI¡OJLQJVP¡WHPHGEHU¡UWHQWUHSUHQ¡URJ
regionvegsjef etter dødsulykke og alvorlig personskade (K4 og
K5).
6WUHQJHUHNUDYWLOUDSSRUWHULQJDYDOYRUOLJHKHQGHOVHU .RJ. 
til Vegdirektoratet.
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direktoratet til å gjøre denne endringen til en generell beskrivelse.
Det er også en jobb å gjøre innen kommunikasjon mellom aktørene
på prosjekter.
– Vi vil blant annet oppfordre byggherrene til å stille krav om at det
skal avholdes oppstartsmøter hvor samtlige aktører, underentreprenører inkludert, får delta. I disse møtene bør HMS-arbeid være sentralt. Videre bør byggherrene påse at prosjektbeskrivelsen og andre
NUDYEOLUYLGHUHIRUPLGOHWWLOVDPWOLJHXQGHUHQWUHSUHQ¡UHU%\JJKHUrene må være positive til å gi informasjon. Også til å la underentreprenørene få fremme sine syn, sier Trond Johannesen.

ERFARINGER
Vi ønsker kontakt med entreprenører som har opplevd ulykker ute
på jobb, og som kan tenke seg å fortelle om sine erfaringer. Kontakt redaksjonen på telefon eller epost anleggsmaskinen@mef.no

MÅL OG RESULTATER
Hva
Mål 2012
Fraværsskadefrekvens (H1-verdi):
5,0
Personskadefrekvens (H2-verdi):
15,0
Nestenulykkefrekvens (N-verdi):
1 000
Fraværsfrekvens (F-verdi):
50

Resultat 2012
7,5
20,2
1 509
2 299

STATISTIKK: 32 000 fraværsskader blant entreprenører i 2012. – For
mange ulykker, sier Terje Moe Gustavsen.

SKAL BLI MER EFFEKTIV
Statens Vegvesen brukte 400 millioner for mye i fjor. Takket være raskere planprosesser.
Nå skal etaten bli mer effektiv.
2012-regnskapet for Statens
Vegvesen viser et overforbruk
på rundt 400 millioner kroner.
Men det vanker ingen kritikk
mot vegdirektøren av den
grunn.
– Det er et moderat overforbruk.

Jeg er den eneste etatssjefen
som får mer kjeft for å bruke
for LITE penger enn for mye.
Vi har et overforbruk i fjor på
400 millioner. Det meste skyldes planprosesser som har gått
bedre enn forventet, primært

på store prosjekter. Det blåser
en endringens vind over planprosesser for tiden. De skal bli
NRUWHUH9LPnEOLÁLQNHUHWLOn
planlegge. Vi er ikke alene om
planprosessene, men vi skylder
ikke på andre. Statens Vegvesen

KDUEOLWWÁLQNHUHGHVLVWHnUD
men vi har fortsatt forbedringspotensial. Framover har vi sterk
prioritet på å jobbe mer effektivt. Vi skal få gjort mer med
mindre ressurser, lover vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mer til riksveier – mindre til OPS

Færre kontroller

Statens Vegvesens budsjett for 2013 viser fortsatt vekst. Den største
veksten er det investeringer til riksveier som står for. Her er det satt av
9,1 milliarder kroner i 2013, mot 5,4 milliarder i 2012.
– Det utgjør 20 000 arbeidsplasser og ansatte, grovt regnet. Litt under
1/3 av dette er på drift og vedlikehold, og det inkluderer hele fellesanlegget ved Mjøsa, opplyser vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Riksvei-investeringene i 2010 og 2011 lå på henholdsvis 6,1 og 5,6
milliarder kroner.
Statens Vegvesen bruker mindre penger på OPS-prosjekter (OffentligPrivat-Samarbeid). I 2013 er det budsjettert med 411 millioner. Det er
litt opp fra 402 millioner i fjor, men betydelig ned fra 513 millioner i
2010 og 494 millioner i 2011.

Statens Vegvesen gjennomfører stikkprøvekontroller for å forsikre
seg om at entreprenørenes arbeid utføres i henhold til kontrakt.
Det er entreprenørenes KS-system som skal sørge for at kontraktskravene blir oppfylt.
ler. Det vil si at 99,6 prosent av stikkprøvekontrollene ble gjennomført uten mangler. Det er en forbedring fra 96 prosent i 2011.
Statens Vegvesen planla å gjennomføre 16 652 kontroller, men
greide altså bare 80 prosent av dette, på grunn av manglende bemanning i byggherrevirksomheten.
Kilde: Statens Vegvesens årsrapport 2012.
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STILLSTAND I
ANLEGGSMARKEDET
PÅ SØRLANDET
0HQVDQOHJJVEUDQVMHQJnUVnGHWVXVHULVWRUHGHOHUDYODQGHWHUGHWRUGUHW¡UNHRJIU\NW
for nedbemanning på Sørlandet.

Ordretørke Markedet er bortimot helt dødt, og det ser ikke ut til å bli bedre med det første, sier Svein Myhrvold, sjef for region Sørvest i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
At markedet svinger med årstidene er man vant til i anleggsbransjen, men
bølgedalen Agder-regionen nå er nede i er både dypere og ser ut til å vare
mye lenger enn det entreprenørene er i stand til å takle.

26

– Vi har vært gjennom en uvanlig tøff vinter her nede. Markedet er bortimot helt dødt, og det ser ikke ut til å bli bedre med det første. Flere bedrifter har allerede permittert, nedbemannet og oppfordret folk til å slutte.
Usikkerheten brer om seg, sier Svein Myhrvold, sjef for region Sørvest i
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Han frykter konkurser og nedleggelser hvis denne situasjonen varer for lenge.
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Unikt Mona Mortensen,
adm. dir. i Repstad Anlegg
har aldri opplevd så tregt
marked tidligere.

– Når det blir stadig hardere konkurranse om de få og små prosjektene
som er ute på anbud, blir det stort prispress, og jeg er redd enkelte bedrifter priser seg helt i bunn. Det er skremmende å høre hvilke marginer det
opereres med, og det kan virke som om det gambles på pris i dette tøffe
markedet.
Dårlig politisk håndverk
Foruten noen få store veiprosjekter på planstadiet, som ikke kan komme i
gang før tidligst 2015, er det ikke mye positivt i sikte for maskinentreprenørene på Sørlandet.
²9LHUVSHQWHSn173 VRPQnIRUHOLJJHU RJGHWHUVSHVLHOWÀUHSURVMHNter vi venter på: E18 mellom Arendal og Tvedestrand, E39 mellom Kristiansand og Stavanger, Rv9 mellom Kristiansand og Hovden, samt ny vei
til Kjevik fra E18. Særlig førstnevnte prosjekt har vi stor tro på at vil bli
vedtatt, men det vil uansett ikke kunne igangsettes før tidligst 2015, forteller Myhrvold.
– Det er forresten et paradoks at vi har det enorme etterslepet på veiene
her i landet, og samtidig masse ledig kapasitet til å gjøre den jobben som
trengs. Regjeringen sier at det aldri har blitt asfaltert så mye noen gang
som nå, men det hjelper lite når det kun er snakk om klatting og ikke
ordentlig grunnarbeid. Det blir som om å male rett oppå en ubehandlet
husvegg; da blir det fort like ille igjen. Her i Vest-Agder er etterslepet på
2,6 milliarder kroner, mens det i Aust-Agder er på 1,8 milliarder, ifølge en
rapport fra Statens vegvesen. Fylkeskommunene trenger nå store kapitaloverføringer fra staten for å kunne ta igjen dette etterslepet. Da fylkene
RYHUWRNDQVYDUHWIRUI\ONHVYHLHQHIUDVWDWHQLÀNNPDQLUHDOLWHWHQHW
enormt problem i fanget – uten tilstrekkelige midler til å løse det, sier
Myhrvold og legger ansvaret for hele den begredelige situasjonen på
politikerne.
– Det har vært planlagt for dårlig her i regionen. Etter min mening bunner
det hele ut i dårlig politisk håndverk – over lang tid. Sørlandet blir utelatt
og oversett gang på gang. Det kan virke som om vi har hatt for lite komSHWHQWHSROLWLNHUHIUD6¡UODQGHWSn6WRUWLQJHW)RUWLGHQKDUYLpQLSRVLVMRQRJpQLRSSRVLVMRQVRPEHJJHVLWWHUL7UDQVSRUWNRPLWHHQPHQGHWHU
lite som skjer. Jeg tror kanskje sørlandspolitikerne ikke har vært dyktige
QRNWLOnÁDJJHVLQHEHKRY²HOOHUUHWWRJVOHWWLNNHY UWW¡IIHQRNVLHU
han.
Kapasitet og kompetanse
Myhrvold frykter at dersom denne situasjonen varer, vil ikke bare mye av

kapasiteten i anleggsbransjen på Sørlandet forsvinne, men også store
deler av kompetansen.
– Vår bransje er jo i konkurranse med oljebransjen, og vi kan lett komme
til å miste mye kompetanse dit. Over tid vil det selvsagt også gå utover
rekrutteringen til bransjen her nede. For hvem vil vel utdanne seg til en
EUDQVMHPHGGnUOLJHIUDPWLGVXWVLNWHU"'HWHUGHVVXWHQGHVW¡UUHÀUPDHQH
som tar inn lærlinger og rekrutterer til bransjen, og det kan virke som om
de store er mer utsatt i denne vanskelige situasjonen enn de mindre bedriftene, som med liten administrasjon kan snu seg raskt rundt, sier han.
Tidlig permittering
Repstad Anlegg, som er en av de store regionale maskinentreprenørene i
$JGHUPHUNHUJRGWGHGnUOLJHWLGHQH%HGULIWHQEHJ\QWHnSHUPLWWHUHHQ
god stund før vinteren satte inn i fjor. Administrerende direktør Mona
Mortensen har vært i anleggsbransjen på Sørlandet siden 1996, og hun
har aldri opplevd tilsvarende situasjon tidligere.
– Den situasjonen vi er inne i nå er unik, så vidt meg bekjent. Vi har
selvfølgelig hatt huller – eller bølgedaler – tidligere, men hullet er mye
større nå, sier hun.
– Det ble merkbart færre jobber allerede fra sensommeren i fjor, og det
har ikke tatt seg opp igjen. Vi har gått fra 136 til 120 ansatte her i denne
perioden, og av disse er 20 permittert. Vi begynte faktisk permitteringen
allerede i begynnelsen av november i fjor, og det er svært unormalt. Likevel mener vi bestemt at vi skal greie å beholde den sysselsettingen vi har
nå, men det er klart at vi, som alle andre, er avhengige av å få jobber.
Uforståelig
I likhet med Myhrvold, kan ikke Mortensen helt forstå hvorfor situasjonen har blitt så prekær i Agder-regionen.
– Det er ikke noe grunnlag for at det skal være sånn. Jeg skjønner det ikke
helt. Det er jo generelt dårlig veistandard og mye burde vært gjort her i
regionen. Planprosessene er altfor lange. Det er forresten ikke bare maskinentreprenørene som sliter her for tida; også betong og forskaling opplever tøffe tider, forteller hun.
– Spørsmålet er hva som skjer den dagen situasjonen er tilbake til normalen og oppdragene er tilbake for fullt. Når bransjen er nedbemannet og
NRPSHWDQVHQKDUÁ\WWHWSnVHJKYHPVNDOGDWDSnVHJRSSGUDJHQH"(U
det sånn at det kun skal være rom for de største riksentreprenørene og
utenlandske gigantentreprenører? spør hun og viser til en oversikt over
XWYLNOLQJHQLGHWQRUVNHDQOHJJVPDUNHGHWGHVLVWHÀUHnUHQH'HUJnUGHW
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Hånd-til-munn Vi trenger
mer langsiktig planlegging
og langt større forutsigbarhet for bransjen, sier
daglig leder Tom Eikså i
TT Anlegg, som belager
seg på en hånd-til-munntilværelse de nærmeste
par-tre årene.

tydelig fram at en stadig større andel av de største prosjektene her til lands
går til utenlandske aktører; fra 1 av 26 kontrakter over 100 millioner
kroner i 2009 til 12 av 21 kontrakter i 2012.
Tar oppdrag andre steder
Sørlandets største maskinentreprenør, TT Anlegg AS, er heller ikke skånet for de dårlige tidene.

– Det var labert i hele fjor, men vi trodde lenge at det skulle bedre seg. Da
det nærmet seg ferien i fjor sommer så vi imidlertid at det var helt dødt.
Vi har vært gjennom tøffe tider tidligere; ikke minst høsten 2009, i etterNDQWDYÀQDQVNULVHQPHQGHWYDULNNHOLNHVWLOOHVRPQnIRUWHOOHUGDJOLJ
leder Tom Eikså. Av ca. 220 ansatte har bedriften 15 permitterte per i dag.
TT Anlegg har tatt på seg en del oppdrag utenfor landsdelen for å holde
de ansatte i arbeid.

www.gimre.no
Bailey Dumperhenger
Maskinhenger

Kan stables

1000L-3000L.

250L-900L.

Bulk tank 5-60m3

500L-4500L.

Bulk tank 5-60m3

Tankhenger 1000-2000L

1000L-9000L.

Høytrykkspyler

Fuel Proof er ledende i Europa på drivstoff tanker og har
størst utvalg. Alle har dobbel bunn med 110 % oppsamling,
låsbart pumpeskap. Lev med flere pumpe alternativer.
Kontakt oss for mer info, for å finne den mest optimale løsningen for dere.

Arvid Gimre tlf: 928 04 448
E mail: arvid@gimre.no
www.gimre.no

Spil olje tank
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Trepunkt

Unntaket Her har vi
arbeid så det holder.
Det er nesten så vi har
for mye å gjøre, sier
daglig leder Arnt Gustav Olsen i Transport
og Anlegg AS.

– Vi har bra med jobb i sommer og fram til høsten, men mye av dette er
©UHLVHMREEHUªDOWVnRSSGUDJXWHQIRUYnUWGLVWULNW%ODQWDQQHWKDUYL6YDUWvannsdammen og andre damprosjekter, og vi har leid ut bemannede maskiner helt opp i Mjøsregionen og til Sognefjellet. Til tross for et trangt
marked med få oppdrag har vi har klart å få det til å gå rundt ganske bra til
nå, blant annet takket være disse jobbene. Men når høsten kommer, er det
mer usikkert, sier han.
Hånd-til-munn
Heller ikke Eikså begriper hvordan man kan ha latt det gå så langt i Agderregionen, og han etterlyser større langsiktighet og bedre planlegging.
– Det har vært noen store utbygginger her, men så blir det plutselig helt
stopp i lang tid. Man bygger ikke opp bransjen på den måten – man river
den ned. Når skal man begynne å bygge for fremtiden? Vi trenger mer
langsiktighet i planleggingen og langt større forutsigbarhet for bransjen,
slår han fast.
– Faktum er at det ikke kommer noen store prosjekter i nær fremtid. Dette
betyr en nedbygging av både kapasitet og kompetanse her i regionen.
Markedet vil være nede en stund nå, men behovet vil nok komme tilbake
igjen om noen år, når både veiprosjekter og kraftutbygging står på agendaen. Vi belager oss derfor på en hånd-til-munn-tilværelse de nærmeste
par-tre årene, og baserer oss på en del reisejobber for å beholde arbeidsstokken.
Mot strømmen
Til tross for lavt aktivitetsnivå og stor konkurranse generelt i Agder, er det
enkelte bedrifter som opplever gode tider. Transport og Anlegg AS er en
av dem.
– Her har vi arbeid så det holder, i hvert fall ut året. Det er nesten så vi har
for mye å gjøre, og jeg ser nesten med gru fram til telen går – da blir det
virkelig hektisk, sier daglig leder Arnt Gustav Olsen.
2OVHQVRPHUnUJDPPHOJUXQQODÀUPDHWLPHQKDUMREEHWL
bransjen siden 1996. Han ser ut til å ha funnet en egen nisje, som går sin
gang uavhengig av de store offentlige oppdragene i regionen. Selskapet
har 19 ansatte og er i vekst.
– Vi er ikke med på de store jobbene, men tar på oss mindre oppdrag,
hovedsakelig i privatmarkedet, som hustomter, hyttefelter, VA-jobber i
boligfelter osv., i tillegg til litt brøyte- og salteoppdrag, forteller han.
Kanskje er det nettopp hovedfokuset på privatmarkedet som gjør tilværelsen så mye lysere for Transport og Anlegg enn for de store maskinentre-

SUHQ¡UHQHLRPUnGHW1RUGPHQQÁHVWKDUMRUHODWLYWJRGUnGRJGHWHUJRGH
tider i privatmarkedet. Ikke engang vinteren har vært noen nedtur for den
relativt unge bedriften.
– Vi hadde en del jobber i vinter, både på både hyttefelt og skole. Riktignok har det vært litt lavere aktivitet enn i sommerhalvåret, men likevel mer
enn nok, smiler Olsen fornøyd.

MASKINSTABLES!

RECON WALL

®

FOR DE VIRKELIG
STORE OPPGAVENE
Når du behøver en støttemur som både skal være estetisk og
kraftfull, er ReCon et suverent valg. Blokkene har en unik
utforming som gjør kurver og vinkler enkle å legge.
Kraftfull, stilig og enkel!

Tlf. 35 06 00 00 – E-post: mail@systemblokk.no – www.systemblokk.no
Velg miljøvennlig med betong og mur, velg Systemblokk!
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Velkommen til
MEFs Anleggsutstilling

Sola 7. - 9. juni 2013

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

MASKINTEST LIEBHERR A918 COMPACT

REAL TYSKER MED
FØRERVENNLIG
HYDRAULIKK
Liebherr er kjent for robuste og reale maskiner. Her er et kombinert
PHGNXOWXWVHHQGH3OXVVIRUI¡UHUYHQQOLJRJVWLOOHK\GUDXOLNNVDPW
oljesjekk fra marknivå. Men også her er det forbedringspunkter.
Fortsetter neste side
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MASKINTEST LIEBHERR A918 COMPACT

frontrutene er åpne og festet i taket, så er det en risiko for at de slår i rattet
QnUGHIHOOHVQHG6HRSS

Maskintester
I 52%(571</81'
Foto
I /$562/2)7$1'%(5*
Liebherr er et minimerke i Norge, om vi måler etter volum. Men
internasjonalt er de store, og selskapets norske avdeling har tydelig
uttrykte vekstambisjoner. Denne hjulgraveren kan godt komme til å bidra
til det. To av dem er i skrivende stund levert til norske kunder.
Hytta
Hytta er romslig, med gode justeringsmuligheter på både stol og
rattstamme. Storvokste førere må skyve stolen helt bak for å komme seg
inn, da den venstre konsollen ikke går å slå opp.
6LNWHQHUEUDKHOHYHLHQUXQGW%DNRYHUUHWWHWNDPHUDHUVWDQGDUG
Speilene er gode, og på frontruta er vindusviskermotoren plassert utenfor
synsfeltet. Det virker som om ingeniørene har satt seg i førerens sted i
utviklingen.
Da er det synd at displayet havner midt i synsfeltet. Det blir verre om det
– som i testmaskinen – er montert et maskinstyringssystem med egen
skjerm.
Displayet er imidlertid lett å bruke, og vi gir et ekstra pluss for at det
inneholder en oljetrykksmåler. På mange andre maskiner er det bare en
varsellampe som lyser når oljetrykket er for lavt, men da kan det i noen
tilfeller være for sent og motoren har allerede skåret seg.
Knapper, tenningslås og spake for støtteben sitter under armlenet.
'HEXUGHY UWÁ\WWHWWLOK¡\UHNRQVROO2JHQWLQJWLO'HUVRPEHJJH
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Hydraulikk
Maskinen er veldig følsom, selv med rototilt og sorteringsklype montert.
Det tok ikke lang tid å bli kjent med den. Mange moderne maskiner avgir
HQLUULWHUHQGHµUDXWHQGHµVW¡\PHQKHUÀQQHVLQJHQWLQJDYGHQ'HWOLNHU
jeg. Lydnivået både inne og utenfor hytta er behagelig.
Motor og drivlinje
Maskinen holder greit de oppgitte 30 km i timen i kjørehastighet. Fortere
enn det vil man ikke kjøre med en så tung maskin. Den eneste ulempen er
den sakker grundig opp så snart den møter en motbakke.
Service
Her vil vi først skryte av at man kan sjekke oljen fra bakkenivå. Faktum
er at føreren overhodet ikke behøver klatre opp på maskinen for daglig
NRQWUROO8WPHUNHW(WPLQXVSnRPUnGHWGDJOLJNRQWUROOHUDWPDQ
må kjøre maskinen en stund før man kan se i måleglasset hvor mye
kjølevæske det er på den.
En luke på høyre side gir atkomst til hele motorrommet, og det er enkelt
nNRPPHWLOÀOWUHRJDQGUHVHUYLFHSXQNWHU3nWHVWWLGVSXQNWHWYDUGHW
iskaldt ute, og da greide ikke gassdemperne å skyve luken helt opp.
Et rullebelte er montert som et hjelpemiddel for å dra luken ned. Men
beltet er montert sånn at det gnisser mot rullen, og man lurer jo på hvor
lenge det beltet kommer til å holde. Og som vanlig kan jeg ikke forstå
hvordan man kan bygge en maskin med så tung luke uten et skikkelig
sikkerhetsstag.
Fortsetter på side 34
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ZX290LC-5

GOD KUNDEBEHANDLING
ER AVGJØRENDE

“Vår nye Hitachi ZX290LC-5 har imponert oss. Førerhytta får masse skryt fra sjåførene. Den har en
ﬁn hydraulikk og ikke minst mye bedre samkjøring. 3-pumpe systemet er effektivt og man merker
at man får gjort ﬂere prosesser på en gang. Det nye e-service og maskinovervåkingssystemet bidrar
også til at min jobb som daglig leder blir lettere. Vi har en ﬁlosoﬁ om å ha færrest mulig leverandører. Det vi liker best med Nasta er at de er løsningsorienterte. Som kunde må man føle seg like viktig
selvom man har én eller femti maskiner. Vi har et positivt bilde av organisasjonen, både serviceapparat og salgsapparat. God kundebehandling er avgjørende for vårt valg av maskinleveandør.
Og fornøyde kunder vender jo som kjent tilbake...“

Ernst-Vidar Hanssen
daglig leder Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS,
Balsfjord.

NASTA AS, Bommestadmoa 4, 3270 Larvik
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik, t: +47 33 13 26 00
f: +47 33 11 45 52, www.nasta.no
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Karakterboka
Hytte
Sikt
Plass
Ergonomi
Instrumentering
Inneklima

4,5
4
4
3,5
4,5

Hydraulikk
Følsomhet
Hurtighet
Styrke

4,5
4,5
4,5

Motor og drivverk
Transporthastighet

3,5

Service
Daglig vedlikehold
Atkomst ved service

4
4,5

7RWDOW



Tekniske data
Tjenestevekt
0RWRU
Effekt
Topphastighet
/\GQLYnK\WWH
/\GQLYnHNVWHUQW
Gravekraft skuffe
Maks gravedybde
Maks tømmehøyde
Maks rekkevidde

18 900 kg inkl doserblad og 2 støtteben
V\OOFRPPRQUDLOVWHJ,,,%
110 kW (150 hk) v/ 1 800 o/min
30 km/t
G%
G%
71,6 kN
5,8 meter
7,4 meter
9,1 meter

Standard utstyr*
(&&NOLPDDQOHJJ
/,'$7RYHUYnNQLQJVV\VWHP
+HODXWRPDWLVNVHQWUDOVP¡ULQJ
SROVHOVYLYHO
5\JJHNDPHUD
7HUPRVWDWNRQWUROOHUWUHYHUVHUEDUNM¡OHYLIWH
.RPIRUWVWRO
Normalpris
Mer informasjon

kr 1 500 000 eks mva

På testmaskinen lakk det litt olje ved peilepinnen. Her er det en løsning
med et plastrør som må ettertrekkes. Det hadde nok vært bedre med et
tradisjonelt rør i metall.

Liebherr Norge. www.liebherr.no
Maskinen kommer med to nøkler: Èn går til hyttedør og tenningslås, den
andre til de ulike lukene på maskinen. Hvilken maskinprodusent blir først
ut med en sentrallås, som på biler?

+

-

+ Hydraulikk
+ Lavt lydnivå
+ Sikt
+ Låsing av pendelaksel
i spak

%HWMHQLQJVHOHPHQWHUXQGHUDUPVW¡WWH
- Langsom manøvrering av doserblad
og støttebein
- Plassering av varmer og
drivstoffyllepumpe
- Innsteg til hytta
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På en hjulgraver vil det uvergelig sprute vann, leire og møkk ved
transport. Derfor er det ubegripelig at skvettlapper ikke er standard utstyr.
Spesielt for denne maskinen, som har store, nettingdekkede luftinntak til
motorkjølingen like over forhjulene på høyre side.
Og mens vi er inne på risiko: Slangen til drivstoffyllepumpen sitter over
dieselvarmerens avgassrør. Det vil alltid være noen dråper igjen i røret, og
her er det dermed bygget inn en brannfare.
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3D maskinstyring
med GPS, mmGPS
eller totalstasjon

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

2D maskinstyring
med laser,
ultralyd og tverrfall

Full kontroll.

3D maskinstyring
med enkel GPS
eller dobbel GPS
eller totalstasjon

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

2D maskinstyring
med enkel eller
dobbel lasermottaker og tverrfall

Get Connected...

www.norsecraftgeo.no
Tel: 67 17 75 15
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AKTUELT ØKONOMI
Lease eller eie?

– ET ENKELT VALG
'XWUHQJHUHQQ\PDVNLQ6NDOGXNM¡SHRJHLHGHQHOOHUVNDOGXOHDVH"
²(QNHOWVLHU3nO'REORXJRJ%M¡UQ)UHQQLQJ'HYHOJHUKYHUWVLWW\WWHUSXQNW

Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM

velger å kjøpe ut maskinen. Men ofte blir maskiner byttet inn før
SULP USHULRGHQVXWO¡SRSSO\VHU%RUXG

HAMAR: Anleggsmaskiner er tunge investeringer. Millionene
ÁDJUHUQnUPDVNLQHQWUHSUHQ¡UHUVNDOXWYLGHHOOHUIRUQ\HPDVNLQSDUken. Det er de færreste som kan cashe ut en ny graver eller hjullaster rett fra kontantbeholdningen. Og om man kunne det, så er det
vel ikke sikkert det var det økonomisk lureste å gjøre.
'HDOOHUÁHVWHPDVNLQHUOHYHUHVPHGHQHOOHUDQQHQIRUPIRUÀQDQVLHULQJ1RHQOnQHUIUDHJHQEDQNHOOHUHQXDYKHQJLJÀQDQVLQVWLWXVMRQ0HQGHÁHVWHPDVNLQHUVRPOHYHUHVDYGHVWRUHDNW¡UHQH3RQ
9ROYR1DVWDRJ+HVVHOEHUJEOLUÀQDQVLHUWJMHQQRPÀQDQVLHULQJVselskaper knyttet til den enkelte leverandør. Og her går det mest i
leasing.

6NLOOHWPHOORPRSHUDVMRQHOORJÀQDQVLHOOOHDVLQJHUHQYLNWLJQ\DQVHring av bildet. Mer om det i en egen artikkel i neste utgave.

Likviditet
²'HDOOHUÁHVWHQ\HPDVNLQHUEOLUÀQDQVLHUWVHOYRPÀUPDHQHVRP
kjøper dem har likviditet til at de kunne kjøpt dem kontant. 70 prosent går på leasing, sier regionsjef Helge
%RUXGL1DVWD1RUGHD)LQDQVL+HGPDUN
og Oppland.
Avskrivningsregler gjør det skattemessig
fornuftig velge leasing, da den månedelige
leien kan direkte utgiftsføres i takt med
avskrivningen på maskinen. Men er man i
praksis låst til leasing som eneste farbare
vei?

Eier og daglig leder Pål Dobloug i Hamar-bedriften Dobloug Entreprenør AS er ikke i tvil om hva han foretrekker.
– Vi leaser. Ferdig med det. Det er lettvint, og krever ingen tunge prosesser. Økonomisk er det ett fett; vi får gjerne lån til samme betingelser som leasing. Vi bruker fem års leasingkontrakter. Når de utløper
bytter vi inn maskinen. Vi vil heller ha en ny maskin enn å gå inn med
100-150 000 i oppgradering av en brukt, sier Dobloug.
Men det koster litt å komme seg i en situasjon der man har det valget. Han begynte virksomheten med snøbrøyting, i en traktor lånt av
foreldrene. Da han skulle kjøpe sin første gravemaskin i 1991 var det
ingen leasing å få.

”

Leasing er budsjett- og regnskapsmessig
enklere. Det krever kun pant i utstyret.

”

+HOJH%RUXG1RUGHD)LQDQV

²1HLGD1RHQVYHUJHUWLOOnQHÀQDQVLHULQJ
Det er avhengig av personlige preferanser. Leasing er budsjett- og
regnskapsmessig enklere. Det krever kun pant i utstyret., sier han.
Finansieringsselskapet eier maskinen i hele leasingperioden. Etter
leasingperiodens utløp kan kunden levere maskinen tilbake, fortsette leasingen til redusert månedsleie, eller kjøpe den ut. Kunder
som kjøper Hitachi maskiner av Nasta kan fortsette leasingen for
typisk 1/12 av månedsleien, eller kjøpe den ut for en sum tilsvarende 1-3 måneders leie.

²0HQYLÀNNHWEDQNOnQ7LOSURVHQWUHQWH)¡UKDGGHYLLNNHUnG
WLOQ\WWXWVW\U'DNM¡SWHYLEUXNWHPDVNLQHU1nUÀUPDHWKDUEHGUH
¡NRQRPLEHW\UWLGHQPHU'HWHUEDUHpQWLQJVRPHUG\UHUHHQQQ\H
lastebiler og maskiner:
Det er brukte lastebiler og maskiner, humrer han. Og legger til at
XWVW\UHWRJVnEHW\UP\HIRUSRVLWLYLWHWHQLÀUPDHWEnGHLQQDGRJXWDG
– Har man skikkelig utstyr og dyktige medarbeidere, så gjør man en
skikkelig jobb, sier Pål Dobloug.

God betaler
²'HWNRPPHUDQSnKYRUJRGEHWDOHUPDQKDUY UW'HDOOHUÁHVWH

I 2012 omsatte bedriften 148 millioner kroner med 30 ansatte. Tre av
ÀUPDHWVWRWDOWJUDYHUHHUIUD+LWDFKL
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(leasing_dobloug) FINANSIERING: – Leasing, takk. Det er enklest, mener Pål Dobloug i Dobloug Entreprenør. Her sammen med Øyvind Ottinsen
i Nasta.

Leasing
År

Leasing

Avskriv

Diff**

Rentekost

Skatt bedr

Skatt pers

2013

269 667*

240 000

29 667

52 929

- 6 513

- 11 631

2014

269 667*

192 000

77 667

42 127

9 951

17 770

2015

269 667*

153 600

116 067

30 788

23 878

42 640

2016

269 667*

122 880

146 787

18 887

35 812

63 950

2017

269 667*

98 304

171 363

6 397

46 191

82 483

1 248 337

808 784

151 128

109 319

195 512

Regnestykket i eksempelet gjelder en Hitachi ZX 135 US, «greit utstyrt» til en kostnad av ca 1 200 000 kroner.
)RUXWVHWQLQJHU/¡SHWLGnUÀQDQVLHULQJDYVNULYQLQJUHQWH
*Leasing kr 22 472 pr måned gjennom 5 år.
**Differanse leasing-avskrivning
.LOGH1DVWDÀQDQV1RUGHDÀQDQV
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NYKOMMER/LNHI¡USnVNHEOHGHQQH+LWDFKL=;86%PHGURWRWLOWOHYHUWWLO)UHQQLQJ3URVMHNWOHGHU-RKQ.ULVWRIIHUVHQ WY RJ
GDJOLJOHGHU%M¡UQ(ULN)UHQQLQJ.DUOVHQWRNLPRW )RWR\YLQG2WWLQVHQ

En ny dimensjon i
gravemaskin klassen.
Kontakt oss gjerne for ytterligere opplysninger
Wacker Neuson i Norge: tlf. 63 86 89 00
Nordland: Alfreds Maskin og Utstyr AS, tlf. 75 52 84 40
Hordaland og Sogn og Fjordane: Thor Heldal AS, tlf. 90 60 28 34
Hordaland: Multimekanisk, tlf. 95 75 61 61
www.wackerneuson.com
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NØKTERN%M¡UQ)UHQQLQJ WY RJ-RKQ
Kristoffersen kjøper utstyr med penger fra
ÀUPDHWVHJHQNDSLWDO

Bjørn Frenning kjøpte maskiner
og utstyr for ni millioner i fjor.
Cash kontant. – Det er riktig
O¡VQLQJIRURVVVLHUKDQ

– Kjøper med penger vi har
Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM

– Vi har en kassakreditt på 800 000 kroner, men den har vi aldri brukt.
Det er for dyre penger, sier Frenning.

STANGE: Leasing, lån og sånt er jo bra, det. Men noen sverger fortsatt
WLOnJM¡UHWLQJSnJDPPHOPnWHQ0DVNLQHQWUHSUHQ¡U%M¡UQ)UHQQLQJ
(76) i Stange er en av dem.
9LP¡WWHJUXQQOHJJHU%M¡UQ)UHQQLQJRJSURVMHNWOHGHU-RKQ.ULVWRIIHUsen et par dager før overlevering av den siste investeringen: En Hitachi
=;86%NRPSDNWJUDYHUWLOHQYHUGLDYRPNULQJNURQHU

Han har i dag overlatt eierskapet og driften av selskapet til neste geneUDVMRQ$NVMHQHHLHVDYEDUQDPHQVEDUQHEDUQHW%M¡UQ(ULN)UHQQLQJ
Karlsen er daglig leder.

Den er som alt annet utstyr i bedriften kjøpt og betalt med penger rett
fra egenkapital og kontantbeholdning. I fjor investerte bedriften i utstyr
for ni millioner kroner, uten å låne en krone eller lease så mye som en
skrue.
– Det er riktig løsning for oss. Når du eier det du driver med, så tjener
GXSHQJHUIUDI¡UVWHGDJVLHU%M¡UQ)UHQQLQJ
'DKDQVWDUWHWÀUPDHWLVROJWHKDQSHUVRQELOHQIRUnNM¡SHVLQ
første lastebil. Han klarte seg uten personbil til han hadde tjent penger
til å kjøpe en. Sånn har han gjort det hele tiden siden.
– Vi mener det gir oss et fortrinn og kontroll på økonomien. Når vi
trenger utstyr, så ser vi at vi har pengene til det.
Når vi ikke har høye faste kostnader på utstyret så gjør det ikke noe om
det står om vinteren. Det er sjelden vi permitterer, sier John Kristoffersen.

Maskinparken består av 16 gravemaskiner fra 1,5 til 40 tonn, 10 lastebiler med henger, 2 dumpere, 4 hjullastere og en doser.
7UHDYODVWHELOHQHPHGQLPDQQIUDÀUPDHWJnULHQEU¡\WHNRQWUDNWIRU
Statens Vegvesen på E6 mellom Akershus grense og Hamar.
I løpet av fjoråret ble det investert i en Volvo 160 D hjullaster, en Hitachi ZX 350 LC-3 38 tonns beltegraver, en Komatsu PC 340 LC 10 27
WRQQVEHOWHJUDYHUHQ0HUFHGHVWLSSELOPHGKHQJHURJHW%RPDJ
%:YDOVHWRJ3nWHNQLNNVLGHQKDU)UHQQLQJLQYHVWHUWLWUHVHWWPHG
Scanlaser 3D maskinstyring til gravemaskiner.
– Det brukte vi første gang i fjor. Oppdragsgiverne krever det, og det
forenkler hverdagen for oss. Vi får inn prosjektene digitalt, og legger
dataene rett inn i maskinen. Kostnadene ved utstyret er lagt inn i timeprisen, og ekstrakostnaden for den elektroniske utarbeidelsen av prosjektet viderefaktureres oppdragsgiver, sier John Kristoffersen.
1nRPGDJHQHUHWDYGHVWRUHRSSGUDJHQHIRUÀUPDHWJUXQQDUEHLGHUSn
næringsområdet Innlandsporten.
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MÅNEDENS BIL FORD TRANSIT CUSTOM

FORNYET SLITER

NY: Ford Transit
Custom skiller
seg markant fra
forgjengeren.

Nye Transit har blitt en bedre varebil. På ett lite punkt er den blant de aller beste.
Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
Ford Transit er en av de tre store, klassiske sliterne på det norske
varebilmarkedet. Det skulle vært moro å visst hvor mange tonn
av stort og smått som har blitt transportert av Toyota Hiace,
Volkswagen Transporter og Ford Transit siden 70-tallet.
Den tradisjonen er en voksen bør å ta med seg når Ford lager ny
Transit. I fjor høst ble den lansert, Ford Transit Custom. Vi synes
de har lykkes godt.
Vi har kjørt den i to varianter. En mellomlang varebil 310 S og en
9-seters kort 300 personbilversjon under navnet Tourneo.
Motor
%HJJHPHG)RUGVOLWHUV'XUDWRUT7'&,9DUHELOHQKDGGH
versjonen med 155 hk og 385 Nm, mens personbilen hadde en
125 hk og 350 Nm dreiemoment. De to motorversjonene var
bemerkelsesverdig like i kjørekarakteristikk.
Etter litt tilvenning blir man kompis med motoren. Først virker
den litt slapp. En varebil med 125 hk kan aldri være noen racerbil,
og den ergonomisk godt plasserte girspaken på dashbordet må
EUXNHVÁLWWLJ0HQHWWHUKYHUWVNM¡QQHUGUHLHPRPHQWVNXUYHQ'HQ
starter såpass langt ned på turtall at man ikke trenger å gire så
mye likevel. La bilen tygge seg opp bakker og rundt hjørner, med
WXUWDOOJMHUQHKHOWQHGPRWRPLQ'HQJUHLHUVHJÀQWPHG
det. Får den 1500 brummer den som en fornøyd teddybjørn og
piler av gårde.
Nå vet vi ikke om teddybjørner brummer når de er fornøyd, men
du skjønner sikkert hva vi mener.
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Skryt
Transit Custom har i alle tester fått mye skryt for kjøreegenskapene,
og at komforten er uovertruffen i klassen. Man skulle nesten ikke
kjenne forskjell på en Mondeo og en Transit Custom, skryter testerne.
Dem om det. Det er fortsatt en varebil. En kassebil. Den er høy og
boksete. Det svaier i svingene og humper både opp og ned igjen på og
ujevnheter.
Kjørestillingen er bra, med gode reguleringsmuligheter på ratt og stol.
Sikten er grei, selv om A-stolpene tar litt av sikten.
5HWWRYHUJLUVWDQJHQKDU)RUGODJHWHQOLWHQVDNVRPEXUGHÀQQHVSn
alle biler. En innebygget holder for mobiltelefonen. Sett mobilen ned i
hullet, så står den bra. Støyen
Nye Transit Custom er bedre enn den gamle Transiten på kjørefølelse
og –komfort. Men det er fortsatt andre i klassen som er bedre på
dette. Men bevares, det er godt nok i massevis. Manøvrerbareheten er
strålende, med en svingradius så knapp at bilen går nesten rundt seg
selv.
Transit og Tourneo Custom er lastet godt opp med elektroniske
hjelpemidler for kjøresikkerhet, kommunikasjon og underholdning
VDPWPDQ¡YUHULQJ9LQHYQHUQRHQDYGHPLÁHQJ5\JJHNDPHUDRJ
VHQVRUHUEOnWDQQÀOVNLIWHYDUVOHUI¡UHURSSPHUNVRPKHWVRYHUYnNQLQJ
KYLONHWRUG (63$%6DXWRVWRSSRJ²VWDUWFUXLVHFRQWURO
regenerativt batterilading, parkeringsvarmer og ”Trailer Sway
Control”. Sistnevnte hjelper føreren å få tilbake kontrollen hvis
tilhengeren begynner å pendle. Den har vi ikke testet.
Lasterom
Lasterommet er som på den gamle Transiten veldig greit. Veggene er
bortimot loddrette, og lastehøyden er behagelig lav. En praktisk luke
i vareromsveggen gjør det mulig å stikke lange gjenstander inn under
passasjersetet. Testbilen hadde praktisk plastkledning på dørken, som
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etter det vi skjønner er ekstrautstyr. I Tourneoen lasterommet fylt opp
av seks gode passasjerseter i skinn, samt godt polstrede vegger, tak
og dørk. En riktig fasjonabel lagsbil kunne det vært, selv om vi ville
valgt noe annet enn skinnseter til møkkete arbeidsklær. Men nå er
det nok ikke så mange av våre lesere som har behov for en 9-seters
lagsbil med fasjonabelt skinninteriør.

Ford Transit Custom S310 varebil
Pris:
Motor:
Totalvekt/nyttelast:
Tilhengervekt m/brems:

Kr 370 850,2,2 l TDCI 155 hk 385 Nm
3 100/1 000 kg
1 400 kg

,I¡UVWHRPJDQJKDU7UDQVLWNRPPHWVRPNDVVHELOLpQK¡\GHRJWUH
forskjellige lengder. Nylig kom den mellomlange i en versjon med
høyt tak, som gir et lasterom på 8,3 kubikk. Etter hvert får den nok
selskap av ulike høyde- og lengdekombinasjoner og vi får nok se den
i diverse pickup-varianter.

Vi liker:

Vi liker ikke:

+ Smart mobilholder
+ Manøvrerbarheten
%UDPRPHQWSnODYHWXUWDOO

- A-stolpene hindrer sikt
- Ikke tilgjengelig med automatgir
- Vei- og vindstøy

Minitest:

SUBARU FORESTER
Subarus storselger er fornyet. En robust og praktisk
bil med mer nytte enn luksus.
Vi kjørte nye Forester med en toliters bensinmotor på 150 hk. I
bokserform, som det hør og bør seg en Subaru. Motoren var koblet
til en Lineartronic automatkasse, og kreftene går ut i veien gjennom
HWSHUPDQHQWÀUHKMXOVWUHNNV\VWHP+HUHULQJHQIRUGHOLQJVNDVVHPHG
lavgir. Men en ”X-mode”-knapp foran girspaken setter motor, girkasse,
ÀUHKMXOVGULIWRJEUHPVHULHWVODJVRIIURDGPRGXVVRPVNDOKMHOSHI¡UHUHQ
på vanskelige steder.
Tung
150 hk ser ikke så verst ut på papiret. Men med 1 500 kilo bil og
automat, så blir det mye turtallsjobbing for motoren. 150-hesteren har et
dreiemoment på 198 Nm., mens bror diesel på 147 hk byr på hele 350
Nm.
Fra førerplass føles bilen veldig oversiktlig og ”luftig”. Man sitter høyt
(hvis man vil), A-stolpene gjør lite av seg, speilene er store og oversikten
er god bakover. Ryggekamera er bra. Spesielt når bilen mangler de
sensorene man har blitt vant til, som piper når man kommer for nær biler,
bygninger og folk.
3ODVVWLOIRONRJEDJDVMHHUXSnNODJHOLJ%DNVHWHSDVVDVMHUHQHKDUJRG
beinplass, men ikke det mest komfortable baksetet.
Den som søker en bil med en skikkelig premiumfølelse vil nok ikke
ÀQQHGHQL)RUHVWHU+HUHUGHWPHUSUDNWLVNRJQ¡NWHUQW6NLQQLQWHUL¡U
og et ganske bra stereoanlegg drar opp. Men for øvrig er plastfølelsen
påtakelig, og forekomster av smårakling og –knirking i en bil med snaut
4 000 km på klokka vekker en smule skepsis.

Vi liker:

Vi liker ikke:

+ Offroad-hjelpen X-mode
+ Robust, praktisk og komfortabel
+ God oversikt

%HQVLQPRWRUPHGDXWRPDWEOLUVODSW
- Drøyt bensinforbruk
%DNVHWHNRPIRUW

KONSERVATIV: Subaru Forester er fornyet med moderate grep.

Subaru Forester
Pris:
Motor:
Totalvekt/nyttelast:
Tilhengervekt m/brems:

449 900,2,0 bensin 150 hk 198 Nm
2 015/515 kg
2 000 kg

INNI: Komforten er bedre foran enn bak.
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INN I BRANSJEN
MED ET SMELL
Han var aldri noe flink på skolen og slet litt
med å tilpasse seg. I anleggsbransjen har
han derimot funnet sin plass og sprengt seg
fram – bokstavelig talt.
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Borerigg Dette er en Tamrock
100 Commando. Den største
og nyeste riggen hans (Tamrock Dino 500) var ikke på
plass.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
Øyvind Schøyen (45) har fagbrev
i tunnel og fjellfag, han er skytebas og har maskinførerbevis for
graver, hjullaster og dumper. Han
GULYHUVLWWHJHWÀUPDRJWDUSnVHJ
alle slags sprengingsoppdrag for
hus- og hyttetomter, vei, vann og
avløp. I løpet av 10 år i bransjen
har han opparbeidet seg en solid
posisjon i sitt hjemmemarked i
Nes kommune i Akershus.
Leier ut
Det er en opplagt og snakkesalig
bedriftsleder som tar imot Anleggsmaskinen ved sitt nybygde
verksted, omtrent midt mellom
.O¡IWDRJ.RQJVYLQJHU%\JJHW
sto ferdig i fjor høst, og den syv
mål store tomten er i ferd med å
bli planert ut.
²-HJNM¡SWHGHÀUHI¡UVWHPnOHQH
av tomta i 2008 og de tre siste i
fjor. Mye av mine oppsparte midOHUKDUJnWWPHGWLONM¡SHW%\JJHW
er på 450 kvadratmeter, og jeg
har akkurat leid ut 300 av dem
til det tyske selskapet McRent,
som visstnok er Europas største
utleier av bobiler og som nå satser
for fullt i Norge. I løpet av denne
måneden vil det komme 25-30
splitter nye bobiler hit, forteller
Schøyen engasjert.
Rotløs
Men la oss ta det fra begynnelsen.
Øyvind Schøyen er opprinnelig

fra Romsås i Oslo. Da han var 11
nUJDPPHOÁ\WWHWIDPLOLHQXWKLW
til «landet», hvor han gikk ferdig
barne- og ungdomsskolen. Vel,
helt ferdig med ungdomskolen ble
han ikke på Nes.
– Jeg var nok ganske rotløs som
barn og et uromoment på skolen.
I samarbeid med rådgivere på
skolen fant moren min og jeg ut
at jeg burde søke på «sjøguttskoOHQªL%RG¡-HJNRPLQQRJHWWHU
halvgått niendeklasse, reiste jeg
WLO1RUG1RUJH'HUÀNNMHJJMRUW
noe jeg interesserte meg for, og
dessuten bedret karakterene mine
betraktelig. Jeg søkte forresten
også på Christian Radich, men
ÀNNDYVODJIRUGLMHJEDUHYDU
år og aldersgrensen var 16. Etter
at jeg hadde akseptert plassen
L%RG¡NRPMHJOLNHYHOLQQSn
Christian Radich fordi en hadde
trukket seg, og jeg fylte jo 16 i
mars. Likevel valgte jeg å dra til
%RG¡IRUMHJYDUVnLQQVWLOWSnGHW
men det er noe jeg har angret litt
på i ettertid.
Budbil
7LOEDNHSnVWODQGHWÁ\WWHWKDQ
til Oslo året etter ungdomsskolen.
Han hjalp først til med klargjøring
av biler for salg på Ensjø, før han
jobbet et par år på et lastebilverksted.
²'DMHJÀNNPHJI¡UHUNRUWL
1986, heiv meg på budbilbransjen. Det virka på meg som en
svært attraktiv bransje den gangen. Masse bilkjøring og lettjente

penger – hvem kunne ikke tenke
seg det? smiler Schøyen. Senere
var han bussjåfør en periode, og
han kjørte buss både under OL
og Paralympics på Lillehammer i 1994. Han drev også med
betongsaging og kjerneboring
sammen med en kamerat et halvt
års tid, men det var stadig bud- og
varetransport han falt tilbake på.
Helt til han ble ordentlig lei, for
ca. 10 år siden.
– Etter hvert ble det et utrolig
VWUHVVnNM¡UHEXGLRVORWUDÀNNHQ
V UOLJPHGWDQNHSnDWMHJÀNN
betalt per levering og ikke per
time. En gammel skolekamerat
av meg, Leif Ihlang , som drev
VLWWHJHWIMHOOVSUHQJHUÀUPDKDGGH
spurt meg noen ganger om jeg
kunne tenke meg å kjøre lastebil
og drive litt boring for ham. I
2002 slo jeg endelig til. Hadde
jeg fortsatt noe særlig lenger med
budbilkjøring, hadde jeg blitt gal,
sier han.
– Jeg ble med Ihlang på jobb og
han plassert meg bak en Atlas
410; den første boreriggen jeg
noensinne hadde vært borti. Med
kun noen enkle instrukser ble jeg
kasta ut i det og måtte klare meg
stort sett på egen hånd. Og det
JLNNMREUD'XYHLWHUPDQLQWHUHVVHUWLWLQJVRPGXUHUVnÀNVHU
man det meste, nesten uansett hva
slags type maskin det er. Hadde
MHJInWWQRHQWLPHULHWÁ\VNXOOH
jeg fordundre meg klart det også,
sier han med overbevisning og
ler. Undertegnede tviler ikke.
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Rally
– Det er jo moro med ting som
durer, fortsetter Schøyen energisk.
– Jeg har alltid vært veldig bilinteressert. Jeg var også med å
starte en MC-klubb i sin tid, og
jeg kjørte Harley fra jeg var 18 til
20. Men bil og båt har nok vært
mer meg, sier han og lener seg på
panseret av en rally-bil av typen
Nissan Almera GTI, som står
parkert inne på verkstedet.
– Jeg begynte å kjøre rally sommeren 2002 og var med på noen
løp mellom 2002 og 2004, først og
fremst som kartleser. Jeg har sittet
som kartleser i 153 km/t gjennom
skogen, og jeg skal love deg det
gir et kick, sier han.
– De siste par åra har jeg vært med
på en Volvo 142 veteranbil, og
jeg har kjørt et par løp selv også.
Denne bilen her, sier han og ser
ned på den hvitlakkerte GTI-en
full av sponsorreklame, kjøpte
jeg i fjor. Med Andreas Schøyen
(nabo og fjern slektning) som
fører, og meg selv som kartleser,
VDWVHUYLSnnNM¡UHGHDOOHUÁHVWH
NM-rundene i år.
Baksmell
Schøyen var med Ihlang på en
del småjobber et par års tid, før
GHÀNNHQVW¡UUHNRQWUDNWIRU
%U¡GUHQH1RUGDKO$6L(LGVYROOL
forbindelse med utbyggingen av et
boligområde.
– Da kjøpte vi vår første borerigg,
en Tamrock DHA 400. Det var
skikkelig stas å få en egen rigg,

ENTREPRENØREN I.S. FJELLSPRENGING AS

og det ble raskt en god investering, for den vi hadde leid inntil
da kostet oss 2500 kroner dagen,
forteller han.
²'HUHWWHUÀNNYLNRQWUDNWSn
infrastruktur- og tomteskyting på
Lunneråsen på Frogner, et prosjekt
vi tok over fra en annen aktør. Vi
bestemte oss snart for å starte et

ÀUPDVDPPHQRJ,6)MHOOVSUHQging så dagens lys i 2004. I-en står
for Ihlang og S-en for Schøyen.
– Vi hadde mer enn nok å gjøre til
å begynne med, og problemet var
vel egentlig at vi tjente for mye
penger det første året. Det endte
PHGDWYLÀNNEDNVPHOOSn
kroner året etter, sier han og ler.

E10
E26
E50

Skilte lag – beholdt vennskapet
Penger og vennskap kan imidlertid være en dårlig kombinasjon,
noe kompanjongene Ihlang og
Schøyen etter hvert ble klar over.
– Vi skjønte at det begynte å
bære litt galt av sted, og ble enige
om å skille lag og starte hvert
YnUWÀUPDLVWHGHWRJSnGHQPnten unngå å ende opp som uvenner. Det fungerte veldig bra. Leif
driver i dag Fjellsprengern Leif
Ihlang AS, mens jeg har beholdt
vårt gamle navn I.S. Fjellsprenging, sier han.
– Vi utfører samme type oppdrag,
og er på en måte konkurrenter,
men han har sin kundekrets og
jeg har min, og vi prøver å ikke
ta kunder fra hverandre. Det er
jo Leif som har drevet med dette
lengst, i snart 30 år, og det er han
som har lært opp meg. Når det
blir mange jobber og jeg kanskje
ikke klarer å serve alle kundene
mine, så hender det Leif kommer
inn og tar seg av dem. Og omvendt. Vi har også noen jobber
sammen, hvor han leier inn meg
HOOHUMHJOHLHULQQKDP'HÁHVWH

jobbene mine er som underentreprenør for andre småentreprenører.
Vinterarbeid
De siste par-tre årene har han hatt
hendene fulle med å sprenge ut
tomter for Johan Rognerud AS (en
del av AF Gruppen) på det store
boligprosjektet Bjertnestunet, som
ifølge reklameplakatene skal være
«verdens beste sted å bo».
– Jeg skøyt ut 8000 kubikkmeter
senest nå i januar og februar, sier
Schøyen.
– Utbyggingen av feltet begynte
på midten av 2000-tallet, mens jeg
kom inn for ca. tre år siden. Det er
vel rundt 30-40 hus der nede nå,
men det skal etter planen bli opp
mot 180 boliger totalt. Vi prøver
å skyte mest mulig på vinteren,
slik at de kan sette opp husene og
opparbeide hager på sommeren.
På grunn av dette ene prosjektet
har jeg vel nesten omsatt for mer
på vinteren enn på sommeren de
siste par årene. Akkurat nå er det
litt roligere der, men jeg håper på å
InKROGHSnLÁHUHnUIUHPRYHUVLHU
Schøyen.

E50

BOBCAT GIVES YOU MORE.

Markedets mest

E50 379.000,eks mva
moderne minigraver?
E26

E10

Kan kjøres uten

E26 279.000,eks mva
maskinførerbevis
Med servospaker,

E10 149.000,eks mva
kan kjøres som
stor maskin

Ta kontakt med din selger!
Troms og Finmark: Truls Stellander - Tlf 97 58 12 20
Buskerud, Vestfold og Telemark: Magne Reiersrud - Tlf 48 27 19 80
Nordland: Asle Bjørklund - Tlf 97 14 89 60
Doosan Oslo, Akershus og Østfold: Wiggo Hansson - Tlf 93 00 78 00
Trøndelag: Per Solli - Tlf 97 59 00 96
Bobcat Oslo, Akershus og Østfold: Erik Antonsen - Tlf 95 19 55 75
Møre og Romsdal: Harald Holte - Tlf 95 19 55 70
Oppland: Jon Boye Lie - Tlf 91 36 00 00
Hordaland, Sogn og Fjordane: Geir Henning Nygard - Tlf 91772253
Rogaland: Eldar Undheim - Tlf 91 00 74 50
SALGSSJEF: Paul H Endresen - Tlf 90 41 91 11
Agder fylkene: Bjøro Håland - Tlf 92 82 80 28
PRODUKTSJEF: Tor Anders Høgaas - Tlf 92 06 52 23
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Eneimportør av
anleggsmaskiner fra:

www.rosendalmaskin.no

Mindre teori – mer praksis
Fjellsprenging har tradisjonelt
vært forbundet med sikkerhetsrisiko og steinsprut på ville veier.
'HWHUYHOÁHUHHQQXQGHUWHJQHGH
som ser for seg Dynamitt-Harry
fra Olsenbanden når det er snakk
om sprenging. Schøyen er selv
svært opptatt av HMS og er seg
sitt ansvar bevisst.
– Det å være skytebas innebærer
et stort ansvar, det er nesten for en
ekstremsport å regne. Det er ikke
uten grunn at skytebasene var drita
fulle i gamle dager; de drakk bort
nervene sine. Sånn er det heldigvis
ikke lenger i dag, men risikoen
er på ingen måte mindre. Jeg har
selv hatt et uhell, og vet hvor
skummelt det kan være. Under
en salve blåste dekningsmatta
RSSRJHQVWHLQÁ¡\PHWHUUHWW
inn i en vegg. Den ødela veggen
og en varmepumpe på innsiden,
men huset var heldigvis ubebodd,
forteller han.
– Det blir stadig mer fokus på
teoretisk kursing og opplæring for
å minske risikoen for uhell, noe
som både er positivt og forståelig.

Men uansett hvor mye man kurser,
vil det alltid være en viss risiko for
mindre uhell. Mye kan selvfølgelig regnes ut og kalkuleres, men
det er jo selve skytinga som gjøres
for hånd det egentlig handler om.
Når man for eksempel vet at det
NDQY UHRSSWLOWUHÀUHIRUVNMHOOLJH
fjelltyper på en enkelt hustomt,
er det vanskelig å forutsi hundre
prosent hvordan en sprengladning
vil arte seg. Etter min mening
EXUGH'6% 'LUHNWRUDWHWIRUVDPfunnssikkerhet og beredskap, red.
anm.) ikke være fullt så opptatt av
kun det teoretiske, men fokusere
PHUSnGHWSUDNWLVNH'HÁHVWH
av oss som driver med dette er
jo ikke teoretikere, og jeg kunne
tenkt meg litt mer praktisk rettede
prøver. Dette er en praktisk jobb,
og selv med all verdens teorikurs
og papirer som skal følges opp, er
det likevel noe annet når man er
der ute og skal gjøre selve jobben.
Det kan nesten virke som om man
er mer opptatt av å ha ryggdekning dersom noe skulle skje enn å
faktisk sørge for at det ikke skjer
noe, sier han alvorlig.

Godt miljø
Når det gjelder egne ambisjoner, er Schøyen mer opptatt av
å drive godt enn å vokse i omsetning eller antall ansatte.
²'HWHUPDQJHÁLQNHIRONL
bransjen, og hvis jeg er heldig
og kommer over en som virkelig vil jobbe og har papirene
i orden, så kan det jo hende
jeg ønsker å ansette med tid
og stunder. Jeg har imidlertid
forsøkt et par ganger tidligere,
men etter noen få uker har det
vist seg at det ikke fungerer.
Det koster så mye penger å ha
folk i arbeid, at det bør fungere
helt optimalt dersom det skal
lønne seg. Det er mange som
vil drive med sprenging, men
det er en type arbeid som krever noe spesielt, slår Schøyen
fast.
– Likevel er jo nettopp folka i
denne bransjen noe av det beste
med hele jobben. Folka og
miljøet. Personlig liker jeg også
godt å se at man faktisk gjør
noe konkret – at man produserer noe. Jeg reiser ofte tilbake

etter at et prosjekt er ferdigstilt
for å se på sluttresultatet.
Båtdrøm
Schøyen er en typisk bedriftsleder og anleggsarbeider, i den
forstand at han alltid har jobbet
mye, også kvelder og helger. Likevel bærer han på en mer eller
mindre seriøs drøm, som ikke
involverer jobb i det hele tatt.
– Jeg har alltid hatt lyst til å
seile rundt i kanaler i Europa,
aller helst med en Greenline 40.
Jeg elsker sjøen, noe som nok
kommer delvis fra sjøguttskolen
L%RG¡RJGHOYLVDYDWMHJYDU
med i KFUM Sjøspeideren noen
år som barn. For tre år siden var
jeg med å seile fra Cartagena i
6SDQLDWLO3RUWXJDORJGDÀNN
jeg prøvd meg litt i både Middelhavet, Gibraltarstredet og
Atlanterhavet. Vi lå blant annet
Y UIDVWHLÀUHGDJHUL7DULIDL
Spania – det var en helt utrolig
opplevelse. Så se ikke bort fra at
MHJRJNRQDEHÀQQHURVVSnHJHQ
båt i Sør-Europa om noen år,
avslutter han.

Vinnerverktøy for bygg- og
maskinentreprenør bransjen!

www.zirius.no

FORHANDLERE:

Zirius Entreprenør er en kraftpakke som dekker den økonomiske
prosessen en prosjektfokusert bedrift har behov for.
 Prosjekt med delprosjekt og prosjektstruktur (Avsnitt / Aktivitet)
 Time- og materiellregistrering for mannskap og maskiner (også på Web og Mobil)
 Løpende prosjekt etter forbruk eller fastprisprosjekt med kontroll på innestående
 Fakturering med inngående faktura eller andre dokumenter som vedlegg
 Dekker nye krav til elektronisk fakturering som bl.a. det nye statlige EHF formatet
 Elektronisk bilagsarkiv med OCR tolk og attestasjonsflyt
 Komplett regnskap som dekker alle regnskapskrav
 Maskinregnskap via eget anleggsregister

www.hcdahl.no

www.zpartner.no

Les mer på www.zirius.no

DOKUMENTARKIV

PROSJEKT

ELEKTRONISK FAKTURA

Effektiviser dokumentflyten med
OCR tolk og Attestasjonsflyt

Fastpris- eller løpende prosjekter
med faktura etter medgått
forbruk med bilag

Send og motta elektroniske
faktura på EHF formatet via
Zirius Aksess Punkt

TRELAST

ZIRIUS ORDRE & FAKTURA

ZIRIUS REGNSKAP

Fra saglinje til resultat. Utviklet
via mangeårig samarbeid
med trelastbransjen

Fra innkjøp og logistikk til
ordre og fakturering

For firmaer som ønsker
å føre regnskapet selv
til regnskapskontorer
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MÅNEDENS PROSJEKT E8 LAVANGSDALEN

NYTT LIV
TIL RISIKO-VEI
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E8 gjennom Lavangsdalen utvides og
får midtdeler. Den ferdige veien skal
bli best mulig. Derfor bygges den
”dårligere” enn det som står i Håndbok 018.

Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
TROMSØ / LAVANGSDALEN: Europavei 8 går fra E6-krysset i
1RUGNMRVERWQXWWLO7URPV¡'HWHUHQWXQJWWUDÀNNHUWVWUHNQLQJGHU
GHWGHVVYHUUHKDUY UWPDQJHWUDÀNNXO\NNHULnUHQHVO¡S
,MDQXDUEOHIHPSHUVRQHUGUHSWRJÀUHVNDGGLHQVW\JJNROOLVMRQ
PHOORPHQEXVVHQPLQLEXVVRJÁHUHSHUVRQELOHU,EXVVHQYDUGHW
mange barn og ungdommer på vei til en håndballturnering. De kom
VWRUWVHWWI\VLVNJUHLWIUDXO\NNHQPHQÀNNVHWLQJEDUQRJXQJGRP
ikke skal være nødt til å se.
Den ulykken var en utløsende faktor til at det ble satt i gang med utvidelse av veien og montering av midtdeler på den rundt 10 kilometer
lange strekningen gjennom Lavangsdalen.
Samarbeid
$UEHLGHWXWI¡UHVDY7URPV¡ÀUPDHW.,0($6PHG0nOVHOYÀUPDHW
O. Nordmo & Sønn AS som underentreprenør. I forrige utgave leste
du om hvordan maskinstyring på vals har blitt brukt på det prosjektet.
Nå er det selve prosjektet det handler om.
Her snakker vi om et aldri så lite pilotprosjekt, som følges med en
viss interesse fra både norske og svenske veibyggerfaglige miljøer.
Den nye delen av veien bygges med lokale masser, hentet fra det
samme masseuttaket som ble benyttet da veien ble bygget for over 20
år siden. Ferske målinger viser at de massene er innenfor også dagens
krav til veibyggingsstandard.
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MÅNEDENS PROSJEKT E8 LAVANGSDALEN
– Den ble sist bygget rundt 1990, og det ble bygget med stedlige
masser. Vi bygger nå veien ut i bredde, og skal etterhvert montere
midtrekkverk. Den nye delen av veien må bygges tilnærmet lik den
gamle delen, sier Morten Willumsen. Han eier selskapet Kåre Isaksen
Maskinentreprenør AS (KIME).
Da Anleggsmaskinen besøkte anlegget i februar var Stian Andreassen
daglig leder og prosjektleder, men Willumsen har selv overtatt som
selskapets prosjektleder på E8 Lavangsdalen etter at Andreassen sluttet i mars.
Standard
– Utfordringene ligger i den eksisterende veiens tilstand. Vi må
bygge noe som er så likt som mulig, for at gammel og ny vei skal gå
sammen og ”leve” så likt som mulig. Vi kan ikke bygge ”for god” vei,
men heller ikke for dårlig, sier daglig leder Lars Even Nordmo i O.
Nordmo & Sønn AS.
Det er først og fremst de dypeste lagene i veien som skiller seg fra
dagens standard og håndbokkrav. Grunnforsterkningslaget legges
med samme lokale massene fra Hestvollan uttak som ble brukt for
nUVLGHQPHQGHUHQVW¡UUHDQGHODYÀQVWRIIHWHUWDWWXW'HWJLUHQ
bæreevne som tilfredsstiller dagens krav. Dette kompliseres imidlertid
av at den nye delen av veien skal virke sammen med den gamle delen,
som har hatt 20 år å sette seg på. De øverste lagene fra bærelag og
RSSWLOVOLWHODJRJGHNNHXWI¡UHVPHGNODVVLÀVHUWHPDVVHU

– Med dårligere bæreevne går det ikke å komprimere til grønt på
skjermen i valsen. Valsedokumentasjonen er alfa og omega. Her er det
svært viktig å dokumentere at vi har gjort jobben riktig, sier Morten
Willumsen.
7UDÀNN
Europavei 8 er i fullt operativ bruk mens arbeidene pågår. Det vil si at
DUEHLGHWIRUHJnUPHGP\HWUDÀNNWHWWLQQSnLWLOGHOVK¡\HKDVWLJKHWHU
Der ligger det både en HMS- og en logistikkutfordring.
²'HWHUHQXWIRUGULQJnInORJLVWLNNHQWLOnÁ\WHPHGWUDÀNNHQVnWHWW
LQQSn6WDWHQV9HJYHVHQKDUVWHUNWIRNXVSnWUDÀNNVLNNHUKHW9LInUIRU
eksempel ikke bruke rotorlys eller kjørelys på maskiner og lastebiler
når vi står bak veisikringen. Kun når vi er i berøring med veibanen,
på grunn av bilistenes oppmerksomhet. Hittil har det gått smertefritt,
PHGODVWHELOHURJÀUHGXPSHUHLDNVMRQ'HWEOLUVY UWVSHQQHQGH
utover våren og sommeren. Det er mye som skal gjøres, med mye
WUDÀNNWHWWLQQSnVLHU:LOOXPVHQ
– Hva har dere gjort for at det skulle gå bra?
– Vi har hatt fokus på ressurser av riktig type og med riktig kapasitet.
Vi har satt på gravemaskinkapasitet tilsvarende biler inn. Vi har vært
ÁLQNHWLOnOHJJHLQQRJXWYHLHURJXQQJnWWIRUODQJHLQWHUQHWUDQVportveier, sier han.

$WYHLHQE\JJHVHWWHUPRGLÀVHUWVWDQGDUGJM¡UDWGHWHUHWVWRUWRJ
kontinuerlig behov for oppfølging og dialog mellom partene, og dokumentasjonen må være bunnsolid. Her kommer vals-systemene vi
skrev om i forrige utgave inn i bildet.

(QGHOXWVW\UVLQYHVWHULQJHUKDUY UWQ¡GYHQGLJH%O¡WHPDVVHULJUXQnen krever noen særlige hensyn, for å unngå å knuse veien under
bygging.
– Vi må være forsiktig med å bryte på med det største utstyret. Vi
har 40 tonns gravemaskiner i front av linja. Dumperne er 20 kubikks

UTTAK: Masseuttaket på Hestvollan blir fanggrop for ras når jobben er
ferdig.

LEDERNE: KIMEs nøkkelpersoner da vi besøkte prosjektet. F.v. driftsleGHU%M¡UQ9LGDU,VDNVHQGDY UHQGHGDJOLJOHGHU6WLDQ$QGUHDVVHQ.6
leder Magne Nylund Johansen og ass. anleggsleder Jørn Leo Johansen.
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dumpere, med innebygget lastvekt. Vi kjører dem på noen og tredve tonns totavekt. Veien tåler ikke mer, sier Willumsen.

og lokalmiljø. Det gir en ekstra utfordring for entreprenørene som gjør
jobben.

Snø
Da vi besøkte prosjektet i februar var det frost og litt snø. Tidlig på
vinteren var man heldig med værforholdene. Det kom tidlig snø,
som isolerte grunnen. Dermed dannet det seg kun noen få centimeter tele, som var lett å skrape vekk. Det har vært lite behov for
tining.

– Det blir spennende å se hvordan det går når veien tas i bruk. Det er
mye utprøving i dette. Dette er en vei midt i mediebildet, og det er godt
synlig hvem som gjør jobben. Alle vet hvem som får skylda hvis det blir
store setningsskader. Et lite feilgrep kan gi stor oppmerksomhet, både i
media og lokalsamfunnet. Det er stor fallhøyde i lokalsamfunnet for oss
som jobber her, sier Morten Willumsen.

Men vinteren i Nord-Norge kan bringe med seg så mangt. På senvinteren falt det store mengder snø, og store deler av Troms var
rammet av ras og rasfare. Så også veiprosjektet gjennom Lavangsdalen.
– Det har vært stopp i begge ender av prosjektet på grunn av rasfare siden begynnelsen av mars. Masseuttaket er stengt. Men prosjektet går for fullt. Veiutvidelsen er så og si ferdig. Nå venter vi
SnYnUHQIRUnEHJ\QQHPHGÀQDYUHWWLQJRJWRSSODJVLHU/DUV(YHQ
Nordmo.

Entrepriseform
KIME AS og O. Nordmo & Sønn AS gjennomfører oppdraget som et
samarbeidsprosjekt. Det er ikke en vanlig hoved- og underentreprise,
men heller ikke ett fullblods arbeidsfellesskap. KIME AS er konWUDNWVSDUWPHG6WDWHQV9HJYHVHQ%\JJKHUUHQIRUKROGHUVHJWLOIRUPHOW
KIME, og Statens Vegvesen får månedlige fakturaer derfra.
Men i det praktiske arbeidet er selskapene likestilte samarbeidspartnere.
– En praktisk løsning som arbeidsfellesskap. Vi jobber om hverandre,
med doble skift fra hver av bedriftene. Vi utfører jobben som èn bedrift,
og bruker ressursene fra hverandre der vi har behov for dem, sier Lars
Even Nordmo.

7UDÀNNHQSn(HULNNHGHQHQHVWHXWIRUGULQJHQ/DYDQJVGDOHQ
omgis av høye, bratte fjell. Vinterstid vil det si rasfare, og enkelte
snøras. I 2008 gikk det et stort ras som nådde veien ved masseuttaket på Hestvollan. I forbindelse med det pågående veiprosjektet
har overskuddsmasser blitt brukt til å bygge en rasvoll som tar
imot et ras fra Tverrbotnfjellet eller Pernilsfjellet. Masseuttaket
skal i seg selv danne en fanggrop for snøras, og det skal bygges
ytterligere en rasvoll mellom gropa og veien.
(SURVMHNWHWHUK¡\WSURÀOHUWRJHWRPGLVNXWHUWSURVMHNWLUHJLRQ

'HWHUI¡UVWHJDQJKDQVÀUPDHUPHGSnHWVDPDUEHLGVSURVMHNWLGHWWH
omfanget. Erfaringene er positive, og han legger ikke skjul på at det er et
skritt på veien mot fullt arbeidsfellesskap.
– Samarbeidet fungerer bra, både administrativt og produktivt. Det er en
tilnærming til arbeidsfellesskap på senere prosjekter. Oppgjøret foregår
med månedlig avregning etter en prosentvis fordeling etter antall timeverk på folk og maskiner fra de to bedriftene. Faktureringen går gjennom
KIME, sier Nordmo.

STEDLIG: Massene kommer fra samme sted som da veien ble bygget
IRUnUVLGHQPHQPHUDYÀQVWRIIHWWDVXW

UTSATT(JMHQQRP/DYDQJVGDOHQHUHQXWVDWWVWUHNQLQJPHGWUDÀNN
ulykker, ras og rasfare.

STANDARD: Ferske målinger viser at massene fra Hestvollan er
innenfor også dagens standard.
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MASKIN

SUKSESS MED
MOBIL VARME
'HWVWDUWHWVRPHQWHOHWLQHUVSHVLHOWIRUGHWQRUGQRUVNHPDUNHGHWL+HDW:RUNKDUXWYLGHWEnGHXWYDOJ
bruksformål og virksomhet kraftig siden det.

En HW HydroHeater drifter her gatevarmesystemet på deler av Drammensbrua for herding av betong, samt for å gi varme til membran og
asfaltering og til setting av kantstein. (Alle foto: Lisbeth Pedersen).

Tekst
I GEIR JOHANSEN
NARVIK: De første Heatwork-maskinene ble produsert og solgt i NarYLNK¡VWHQ(QWUHSUHQ¡UHULQRUGÀNNIRUW¡\QHQHRSSIRUGHQQ\H
maskinen; kalt HW FrostHeater. Maskinen, som veier i underkant av to
tonn og er på størrelse med en stor biltilhenger; og som kan fraktes som
det, har en kjelkapasitet på opptil 103 kW. Den gir 100 graders sirkulerende væske til å tine frossen grunn.
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Tinemaskin
Varmt vann sirkuleres gjennom tineslanger på frossen mark, dekket med
UHÁHNWHUHQGHLVRODVMRQVPDWWHU0DVNLQHQNDQWLQHFHQWLPHWHUQHG
i bakken pr. døgn. Med rundt 3,5 liter diesel i timen tines et område på
rundt 200 kvadratmeter.
Store og små entreprenører, kommuner, energiselskaper og andre aktører
i Skandinavia benytter HeatWork- maskiner for å gjøre arbeid også i den
kalde årstiden, og holder personell og øvrige maskiner i drift hele året.
I løpet av de åtte årene som har gått siden den første maskinen ble produ-
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TIPS:
Har du forslag til maskiner, utstyr og produsenter vi bør skrive om?
Tips oss: anleggsmaskinen@mef.no

Den opprinnelige bruken av HeatWork-maskinene var tining av frossen mark. De siste årene har man funnet stadig nye bruksområder for
maskinen.
i større mengder. Maskinen kan levere opp til 6 000 liter varmt vann i
timen med en regulerbar temperatur på 0-100 grader.

sert har det foregått kontinuerlig utviklingsarbeid ved Narvik-bedriften;
som i dag sysselsetter rundt 20 personer. I 2011 ble den første Heatworkmaskinen levert til Statoil på Melkøya. I nært samarbeid med Statoil
utviklet man en ny maskin – kalt HW PetroHeater.

– Denne maskinen er kjøpt og i bruk hos mange fjernvarmeselskaper
LÁHUHODQG,WLOOHJJWLOnNXQQHGULIWHIMHUQYDUPHDQOHJJNDQPDVNLQHQ
levere varmt vann til for eksempel gulvvarmeanlegg i bygg under oppføring, der permanent fyrkjele ikke er etablert. HW HydroHeater kan også
OHYHUHYDUPWYDQQWLOIRUEUXN%UXNVRPUnGHIRUYDUPWYDQQNDQY UH
hjelpeorganisasjoner, idrettsarrangementer eller Forsvaret, sier Simonsen.

Olje og gass
Maskinen benyttes til å varme opp stål- og metallkonstruksjoner, slik at
brann- og korrosjonsbeskyttelse kan utføres under de temperaturkrav som
stilles. Oppvarmingen skjer gjennom kontaktvarme, samt ved å benytte
vifter. Maskinen nyttes også til å varme opp rør og ventiler som fryser.
– Vi har med dette fått en maskin som er spesialutviklet for olje- og gassindustrien. Flere maskiner er etterhvert tatt i bruk ved LNG-anlegget, og
vår maskin tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav som stilles til anlegget.
Vi anser både norsk og internasjonal petroleumsindustri for å være et
betydelig økt marked i årene som kommer, sier daglig leder for HeatWork
$6%¡UUH6LPRQVHQ
I fjor kom man ut med enda en ny variant av maskinen: HW HydroHeater. Den retter seg imot kunder som har behov for oppvarming av vann
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Betongarbeid
Den opprinnelige bruken var altså tining av frossen mark. Men tiden
har vist at HeatWork er vel egnet for varmetilførsel i en rekke sammenhenger; i pakt med hva kundene har behov for. Et nytt satsingsområde er
bistand innen betongarbeid.
²,VDPDUEHLGPHGÁHUHVWRUHHQWUHSUHQ¡UHUKDUYLIXQQHWIUDPWLOKYRUGDQ
HeatWork kan nyttes som energikilde og styringsverktøy ved betongarbeid før, under og etter støping. Vi sørger for forvarming, effektiv fjerning
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Hjullaster

Veihøvel

Gjerstad er Norges skuffeprodusent nr. 1 med eksport til over 40 land verden over. Sjekk vårt utvalg på www.gjerstad.com
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av is og snø, samt varme mot forskaling. Resultat er langt mer sikkert og
effektivt betongarbeid, sier Simonsen.
Foruten å yte tjenester overfor bygg- og anleggsbransjen har HeatWork
også funnet fram til alternative bruksområder for levering av mobil varme.
I Finland har blant annet Forsvaret benyttet HeatWork HydroHeater for
OHYHUDQVHUDYIRUEUXNVYDQQL¡GHRPUnGHUXWHQYDQQIRUV\QLQJ(WÀQVN
eldresenter ble forsynt med varme og varmt tappevann med stor suksess,
mens fjernvarmeanlegget var ute av funksjon. Ved hjelp av vifter kan store
telt og haller varmes opp.
Økt omsetning
Omsetningen har økt mye siden oppstart, men varierer noe med utvikling i
markedene. I 2011 kom man ut med ei omsetning på 55,9 millioner kroner.
Inntjeningen i selskapet har vært god; med overskudd siden starten. I 2011
kom man ut med et resultat før skatt på 9,9 millioner kroner.
1nVNDO+HDW:RUN$6Á\WWHWLOHWQ\WWE\JJSn)DJHUQHVL1DUYLNVRPRPgjøres til nye produksjonslokaler.
– Her vil vi ha kapasitet til å øke produksjonen vår. Vi vil ikke gå ut med
konkrete mål for fremtiden, fordi vi hele tiden forsøker å tilpasse oss og
utnytte de markedene som gjelder. Men vi anser vekstpotensialet for å være
EHW\GHOLJLnUHQHVRPNRPPHU'HWYLVHUVHJDWYLÀQQHUIUDPWLOVWDGLJQ\H
bruksområder og at kundene våre er meget godt fornøyd med det som vi
leverer. Mobil varme vil det nok være behov for i nordområdene, i all overVNXHOLJIUDPWLGVLHUHQRSWLPLVWLVN%¡UUH6LPRQVHQ+DQKDUY UWGDJOLJ
leder for HeatWork AS siden 2008.

Daglig lederL+HDW:RUN$6%¡UUH6LPRQVHQ
mener at vekstpotensialet for selskapet er
betydelig – ettersom den Narvik-produserte

Eiendomsselskapet A. Markussen Holding AS fra Narvik eier 95 prosent
av aksjene i HeatWork AS, mens de resterende aksjene eies av selskapet
%6,+ROGLQJ$6
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KAMPANJE
FILTERKIT
Fra 15. mars til 30. april

Den beste kvaliteten får du med
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As Sigurd Hesselberg, Ulvenvn.84, 0510 OSLO, Tlf. 22 88 72 00, www.hesselberg.no

PROFILEN

Ann-Therese Kristoffersen

DATTEREN
SOM BLE SJEF
Det er ikke lett å gå inn som driftsleder på gjenvinningsstasjonen når man er sjefens datter. Nå
er Ann-Therese Kristoffersen (27) valgt til styreleder i MEF avdeling Buskerud.
Tekst
I JØRN SØDERHOLM
Foto
I JØRN SØDERHOLM OG PRIVAT
MJØNDALEN: – Det ble noen raserianfall hjemme. Jeg kunne ikke legge
med ned og grine heller. Men det var mye frustrasjon det første året.
De enkle veiene er ikke noe for Ann-Therese Kristoffersen (27). Se bare
her:
På jobben er hun driftsleder for fem gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen. Hjemme er hun småbarnsmor, og på fritiden driver hun et treningssenter sammen med mannen. For å ha litt å koble av med ble hun nylig
uteksaminert som hundeinstruktør. Og i mars ble hun valgt til styreleder
IRU0()DYGHOLQJ%XVNHUXG'HVLVWHWRnUHQHKDUKXQVLWWHWVRPPHQLJ
styremedlem, og deltatt på samtlige møter. Hvor tar hun det fra?
– Vi har en sånn opptaksboks hjemme til TV-en. Mannen min har tatt opp
diverse programmer til meg, men jeg får aldri tid til å se på. Jeg så litt på
TV i julen, men ikke siden. Etter arbeidsdagen er det deilig å koble av med
PT-timer eller å trene hund. Da er det veldig fokus på det som er der og da,
og man kobler bort både jobb og MEF, sier hun.

Navn I Ann-Therese Kristoffersen
Alder I 27
Bosted I +RNNVXQG%XVNHUXG
Stilling I Driftsleder for gjenvinningsstasjonene
i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.
Aktuell I 1\YDOJWVW\UHOHGHUL0()DYGHOLQJ%XVNHUXG

Opplagt
%DUHnUJDPPHOEHJ\QWHLKXQLPDVNLQHQWUHSUHQ¡UÀUPDHWWLO
pappa Kurt og onkel Pål. Først med driften av kontoret. Som utdannet omsorgsarbeider med allmennfaglig påbygging var ikke maskinførerbevis på
hjullaster og gravemaskin et opplagt kompetansepåfyll, for å si det sånn.
3nGHQWLGHQÀNN.XUWRJ3nO.ULVWRIIHUVHQ$6NRQWUDNWPHG1RUVN*MHQvinning (NG) på drift av gjenvinningsstasjoner for Renovasjonsselskapet
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”

-HJYDUnUEORQGRJGDWWHUD
WLOVMHIHQ'HWYDULNNHOHWWn
NRPPHLQQVRPGULIWVOHGHUGD


”

$QQ7KHUHVH.ULVWRIIHUVHQ

IRU'UDPPHQVUHJLRQHQ 5)' (WKDOYWnUVWLGMREEHWKXQKHUYHGVLGHQDY
VNROHQI¡UKXQÀNNWLOEXGRPnWDRYHUVRPGULIWVOHGHUSn0LOHJMHQYLQQLQJVVWDVMRQSn2UNLGpK¡JGDYHG0M¡QGDOHQ6NHSWLVN"-DYHOGLJ
²-HJYDUnUEORQGRJGDWWHUDWLOVMHIHQ'HWHULNNHOHWWnNRPPHLQQ
VRPGULIWVOHGHUGD
²+YRUGDQKnQGWHUWHGXGHW"
²0HGVWRU\GP\NKHW-HJO\WWHWWLOKYDIRONVDRJPHQWH0HQLHQVnQQ
UROOHPnPDQY UHEHVWHPWRJVn0DQPnY UHVW¡GLJIRUnIRUWHOOHHQNDU
SnVRPKDUMREEHWPHGGHWWHVLGHQKDQYDUDWµVnQQVNDOYLLNNH
JM¡UHGHWOHQJHUµ-HJYDUP\HIUXVWUHUWGHQI¡UVWHWLGHQ'HWWRNHWnUVWLG
I¡UGHWJLNNVHJWLOVLHUKXQ

RJHWKDOYWnUVµSDXVHµ'DYDUEDUVHOVSHUPLVMRQRJEDUQHI¡GVOHUVRP
KRYHGRSSJDYHI¡UKXQÀNNQHVWHXWIRUGULQJSnMREEHQ
'ULIWVOHGHUIRUDOOHIHPJMHQYLQQLQJVVWDVMRQHQHWLO5)'PHGUXQGW
SHUVRQHULDUEHLGQnLK¡\VHVRQJ+XQKDUKHOHWLGHQY UWDQVDWWL.XUW
RJ3nO.ULVWRIIHUVHQ$6PHQHUXWOHLGWLO1RUVN*MHQYLQQLQJIRUnGULIWH
JMHQYLQQLQJVWDVMRQHQHWLO5)'
)RUWRnUVLGHQEOHKXQYDOJWLQQLVW\UHWL0()DYGHOLQJ%XVNHUXG'HW
VNMHGGHHWWHUIRUVODJIUDSDSSD.XUWVRPKDUY UWDNWLYLI\ONHVDYGHOLQJHQLnUHYLV0HQQnKDGGHKDQO\VWWLOnWUDSSHQHGRJIRUHVORGDWWHUHQ
IRUYDOJNRPLWHHQ
²-DGGD-HJKDUInWWPXOLJKHWHUODJWRSSLKHQGDRJMHJKDUJUHSHWGHP
-HJYDUPHGSnQRHMHQWHHOOHUNYLQQHJUHLHUL0()IRUQRHQnUVLGHQ-HJ
WURUGHWYDUL2JMHJKDUK¡UWRP0()VLGHQMHJYDUOLWHQMHQWH6n
MHJWDNNHWMD
²)RUGL"

²'HWVLVWH+HOOHUUDVHULDQIDOOHQQnJnKMHPRJJULQHVLHUKXQ

²'HWHUNMHPSHLQWHUHVVDQW-HJ¡QVNHUYLUNHOLJnMREEHIRUVDNHUVRP
NRPPHUEUDQVMHQWLOJRGH'HWHUHQJRGGHOMHQWHULGHQQHEUDQVMHQRJ
GHWHUYLNWLJDWYLHUPHG0HQMHJQnVNDOLNNHMHJIURQWHNYLQQHVDNOHU
KXQ

(WWHUIHPnULMREEHQVRPGULIWVOHGHUSnJMHQYLQQLQJVVWDVMRQHQWRNKXQHW

8QJMHQWDKDUW\GHOLJYLVJMRUWHQJRGMREELVW\UHW3nnUVP¡WHWSn6WR-

²+YRUGDQRSSOHYGHGXGHW"%OHGXIRUWYLOHWHOOHUJLNNGHWHQIDHQLGHJ"
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refjell i mars i år ble hun valgt til styreleder. Har det vært like tøft å
komme inn i MEF-miljøet som på jobben?
Åpne armer
– Nei. MEF har tatt meg i mot med åpne armer. Jeg blir verken spesiDOEHKDQGOHWHOOHUGHWPRWVDWWH%DUHWDWWSnDOYRU-HJVDWWLWRnUVRP
styremedlem i avdelingen. I forkant av årsmøtet på Storefjell nå i mars
ble jeg spurt om å være styreleder. Jeg måtte gå noen runder med meg
selv. Jeg følte meg ikke kompetent. Men vi er folk i styret som er gode
på forskjellige ting.
– Hva er du god på?
– Å jobbe for ting jeg tror på, og ta opp saker som kommer medlemmene til gode.
– Eksempel?
– Spesielt graveinstruksen i Drammen kommune. Det er vanskelig for
entreprenører å komme dit og grave. Det må da ikke være så vanskelig?
²1RHQÁHUHVDNHU"+YLVGHWYDUEDUHpQVDNGXVNXOOHO\NNHVPHGVRP
VW\UHOHGHUL0()%XVNHUXGKYDVNXOOHGHWY UH"
²6NMHPDYHOGHW'HWEOLUVQDUWKnSO¡VWIRUVPnÀUPDHUnNODUHVHJ0DQ
blir stoppet så mange steder på grunn av papir- og skjemakrav. Man
trenger en person inne på kontor til å håndtere alle papirer og skjemaer.
Det må nødvendigvis være en del av det, men det må da være mulig å
forenkle. Det var den første saken jeg tenkte på da jeg ble spurt om å ta
vervet.
– Hva annet ligger deg på hjertet…?
²-HJYLOJMHUQHELGUDWLOnInÁHUHWLOnEHQ\WWHVHJDY0())nPHGVHJ
utviklingen i bransjen. Og benytte seg av muligheten til å få bistand i
vanskelige saker. Og jeg tar veldig gjerne imot innspill og ønsker fra
PHGOHPPHU
Sivilingeniør
– Hva slags planer og ambisjoner har du framover?
Jeg har begynt å drømme om å ta sivilingeniør, og sjekker litt rundt hva
slags fag man kan ta. Jeg har veldig lyst til å jobbe innen avfall. Det er
veldig mye som skjer, hele tiden. Det blir aldri borte. Her er det mye
fornying. Og maskiner har jeg hatt i blodet siden barndommen.

²0HQDYIDOOHUOLWWVSHVLHOWRPUnGHIRUGHÁHVWHLYnUEUDQVMH"
– Avfallshåndtering er for mange maskinentreprenører en litt sær ting.
Det kan oppleves som vanskelig og tungvint, med nye regler hele tiden man må sette seg inn i. Det er mye nytt og rart. Jeg var borte fra
gjenvinningsstasjonen en periode på halvannet år. Da jeg kom tilbake
var det kommet mange nye fraksjoner bare på den tiden. Det er mye
greier å sette seg inn i for maskinentreprenører, som fra før må kunne
mye greier på andre områder. Noe av det er tungvint og vanskelig
å forstå, også for meg. Asbest, for eksempel. Man ikler seg alskens
beskyttelse, plukker det forsiktig ned og pakker det inn i tre lag med
plast. Så kjører man et sted og bare tipper det. Jeg skjønner at det
virker tullete.
Regionsjef Jørn Evensen i MEF region sørøst er full av lovord for
jenta fra Hokksund. Pålitelig, strukturert og veldig engasjert. Og hun
kan skjære gjennom.
– Jeg har opplevd diskusjoner i møter som bare har kvernet rundt
som symøter, med argumenter på skikkelig lavmål. Da har hun skjært
gjennom og sagt ”hva mener du nå? Har du noe å komme med, eller
har du det ikke?” Jeg tror hun vil gjøre en god jobb med strukturen i
avdelingsstyret, sier Evensen. Han peker også på lojalitet som en sterk
egenskap hos henne.
Stolt
– Selv om hun ble småbarnsmor for et par år siden har hun stilt på
samtlige møter. Det er sterkt. Man kan stille klokka etter henne, sier
han.
Pappa Kurt Kristoffersen er stolt som en hane av datteren.
– Men du sendte din unge, blonde datter ut til ulvene. Du gjorde det
ikke lett for henne med å sette henne til den tøffe jobben. Hva tenkte
du på?
– He he, nei man må lære seg å stå på når man er ung, humrer han.
– Har hun søkt utfordringene selv, eller har du stått bak og dyttet?
– Jeg har nok dyttet litt. Men hun har vært veldig ivrig etter å få til
ting sjøl. Hun liker utfordringer. Hun har gjort en god jobb på kontoret vårt, med å håndtere papirer, lønninger og sånt. Norsk Gjenvinning
er kjempefornøyd med jobben hun gjør på gjenvinningsstasjonene.
Det er jeg veldig stolt av.
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AKTUELT FØRERKORT

NØDVENDIG
ETTERUTDANNING
Alle som kjører lastebil på jobben trenger det. Nesten. Hvem er det som ikke
trenger 35 timers etterutdanning?

JOBB: Raymond Rottem kjører lastebil på jobben. Derfor må han
ha 35 timers etterutdanning.

KLASSER: Etterutdanningskravet gjelder alt som kjøres med C eller
D, og for lett-variantene av disse.

Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM

skal man ha etterutdanningen.
– Ok. Men hvem er det som
IKKE trenger det, da?

Etterutdanning for yrkessjåfører er et hett tema om dagen.
De fleste har fått med seg at
kravet om 35 timers etterutdanning er innført. Men at det

er mye usikkerhet rundt dette
YHWGLVWULNWVVMHI$UQH%HUJL
MEF region nord.
– Vi tar det viktigste først.
Hvem trenger etterutdanning?
– Alle som utfører transport i
jobb. Kjører man lastebil eller
buss og har det som yrke, så

Unntak
– Det er noen veldig få unntak.
En ansatt maskinfører hos en
maskinentreprenør som bruker

5rY\[Z[`YL[[LSSLY

;SM!^^^TVNRUV
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lastebil for å kjøre sin egen
maskin ut på oppdrag trenger
ikke etterutdanningen. Men så
snart han bruker den samme
lastebilen til å kjøre bort masser eller frakte grus, kummer
og slikt til anleggsplassen så
kommer han inn under kravet

rY

om etterutdanning. I praksis
må alle i vår bransje som kjører lastebil ha den.
– Hva består etterutdanningen
i?
– Den består i at man skal
gjennomføre et teorikurs på
35 timer. I kurset er det også
litt praktisk kjøring. Kurset
består av fem bolker som skal
gjennomføres i løpet av seks
måneder. Man må delta på
alle bolkene, men det er ingen
eksamen og gis ingen karakter,
VLHU$UQH%HUJ
Han er MEFs sentrale kompetanseperson innenfor blant
annet tungbil og førerkort.
«Lastebil» vil i denne sammenheng si også mindre lastebiler. Etterutdanningen omfatter kjøretøyer som kjøres med
førerkort klasse C eller C1 og
D eller D1. Kravet om etterutdanning er som så mye annet
et EU-krav, og et resultat av
at Yrkessjåførdirektivet ble
innført i 2008. Etterutdannin-

Innholdet
Etterutdanningskurset gjennomføres med fem dager á
syv timer. Alle fem dagene
må være gjennomført innen et
halvt år, ellers må man startet
på nytt igjen. I løpet av de fem
dagene skal man gjennom litt
praktisk kjøring og følgende
teori:
Aktuelle lovbestemmelser
)¡UVWHKMHOSRJXO\NNHV
beredskap
6HUYLFHRJNXQGHEHKDQGOLQJ
$UEHLGVPLOM¡
(UJRQRPLKHOVHRJHUQ ULQJ
KUNNSKAP$UQH%HUJHU0()VPDQQLQQHQIRUEODQW
annet tungbil og førerkort.
gen skal gjennomføres hvert
femte år.
Det som står i denne artikkelen gjelder for de som fikk
førerkort for tungbil før hhv.
september 2008 (buss) og

september 2009 (lastebil).
Det finnes også en noen andre
unntak fra kravet om etterutdanning, men de er så sære
og gjelder så få at vi lar dem
ligge for nå.

Uslåelig på
alle underlag.
Kontakt oss gjerne for ytterligere opplysninger
Wacker Neuson i Norge: tlf. 63 86 89 00
Vestfold og Telemark: Hella Maskin AS, tlf. 35 97 99 88
Hordaland og Sogn og Fjordane: Hella Service Bergen AS, tlf. 91 10 05 06
Nordland: Alfreds Maskin og Utstyr AS, tlf. 75 52 84 40
www.wackerneuson.com
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.ULPLQDOLWHWRJVPXJOLQJ
1\WHNQRORJL
6LNULQJDYODVW
%HGULIWVLQWHUQHEHKRY
*HQHUHOOWUDÀNNVLNNHUKHW
2SWLPDONM¡ULQJPHGEXVV
eller lastebil

ARBEIDSGIVER
MEF KS/HMS – system – liten statusrapport

FRA CD-ROM TIL WEB
Tekst I 0$*1(%5$7/,(.2120,6-()0()
tene som er det aller viktigste. Akkurat dette er et poeng det er viktig
nLNNHJOHPPH

For de som måtte være i tvil: MEF som organisasjon og dens medlemsbedrifter har jobbet kontinuerlig og systematisk med HMS
(Helse, Miljø og Sikkerhet) og KS (Kvalitetssikringsarbeid) i mange
år. Foruten et utall av kurs, skoler og bedriftsintern opplæring av
medlemsbedriftene, er det også lagt ned et stort stykke arbeid og mye
penger i å lage et brukertilpasset, teknisk system som medlemsbedrifWHQHNDQEUXNH(WWDYUHVXOWDWHQHDYGHWWHDUEHLGHWHUDWGHWÀQQHV
omfattende dokumentasjon innenfor KS/HMS-området og at det er
utarbeidet verktøy som kan brukes til å tilpasse de aktuelle dokumentene.
Fra ca. år 2000 til 2007 var det regionskontoret til MEF i Trondheim
som administrerte en enkel CD-ROM basert enbrukerløsning som
kunne installeres på en PC. Dette var en enkel og grei løsning etter
datidens krav og behov. Fra 2007 ble arbeidet med KS/HMS-utvikOLQJHQL0()Á\WWHWIUD7URQGKHLPWLOKRYHGNRQWRUHWL2VOR(QYLNWLJ
nUVDNWLOÁ\WWLQJHQYDUDWNUDYHQHWLORSSGDWHULQJRJYHGOLNHKROGDY
den eksisterende løsningen ble større – større enn de ressursene som
fantes lokalt.
I 2007 vedtok Hovedstyret i MEF at KS/HMS-utviklingen i forbundet
skulle forsterkes, og betydelige budsjettmidler ble stilt til disposisjon
IRUGHWWHDUEHLGHW(QDYPnOVHWQLQJHQHYDUDWÁHUHPHGOHPVEHGULIWHU
skulle kunne få tilgang til et levende HMS/KS-system enn før. Videre
skulle et større fagmiljø der blant annet juridisk avdeling ble trukket
sterkt med i dokumentutformingen, bidra til at de viktigste dokumentene til enhver tid var 100 % oppdatert.
Et drøyt år senere, årsskiftet 2008/2009, ble det systemet som brukes
i dag lansert i første versjon (Versjon 1.0). Dette er et nettbasert KS/
+06V\VWHP VnNDOW©:(%KRWHOOª ÁHUEUXNHUO¡VQLQJGHUPHGlemsbedriften får tildelt et eget område på nettet, og fritt kan opprette
prosjekter og tilpasse disse til egne behov. Men selv om teknologien
rundt systemet er viktig, så er det likevel innholdet – dvs. dokumen-

Dokumentene
Dagens KS/HMS-system som tilbys av MEF til medlemsbedriftene
LQQHKROGHURPODJXQLNHGRNXPHQWHURJGHNNHUGHÁHVWHIDJRPUnder som MEF-bedriftene jobber innenfor. Selve dokumentinndelingen
HUWUHGHOW'HWHURSSUHWWHWHWWRPUnGHIRUEHGULIWVVSHVLÀNNLQIRUPDVMRQ
GHUEHGULIWHQNDQÀQQHLQIRUPDVMRQRPKYRUGDQUHYLVMRQVDUEHLGHWDY
eget HMS/KS-system kan foregå. I tillegg er det mapper med dokumenter som omhandler alt fra eksempler på en personalhåndbok m/
aktuelt innhold, via innkjøpsrutiner, til personalmessige kontrakter som
blant annet er hentet fra MEFs egen juridiske avdeling.
Det andre hovedområdet er et mappeområde som har samlebetegnelsen
«HMS». Hensikten med å samle HMS-dokumentene i et eget kapittel
er tenkt ut i fra et brukerståsted som en praktisk forenkling. Samtlige
HMS-dokumenter kan da samles på ett sted hos bedriften, og en del
bedrifter velger også å lage ulike HMS- håndbøker til bruk for sine
ansatte. Hovedområde «HMS» innbefatter alle dokumenter som er
nødvendige for å lage en god HMS-håndbok, og er oppdatert til enhver
tid med gjeldende lover og forskrifter.
Det siste hovedområdet kalles «KS Produksjon» og er den mest omfattende mappen – i hvertfall målt i antall dokumenter og fagområder.
Dette området er også det mest krevende å holde faglig oppdatert da det
spenner over mange fagområder og bransjer, og inneholder henvisninger til lover og forskrifter som endres hyppig.
Ved siden av de tre hovedområdene som MEFs KS/HMS-system
dekker, er det også i den tekniske løsningen laget linker/koblinger til
blankettsystemet til Standard Norge. Dette er gjort med henblikk på
å forenkle tilgangen til, og oppdateringer av, gjeldende blanketter og
skjemaer som skal fylles og vedlegges prosjekter.

Flekkefjord Produkter AS
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Siste tilskudd som kommer innenfor dokumentområdet i MEFs KS/
HMS-system er komplette dokumenter tilpasset skogentreprenørbransjene. KS-dokumenter tilpasset skogsentreprenørene har vært etterspurt
lenge, og det er veldig positivt at de nå kommer på plass. Lanseringsdato for disse dokumentene vil være i slutten av april 2013.
Teknisk
Selv om det legges ned et stort arbeid internt i MEF på å holde innholdet (dvs. KS/HMS-dokumentene) oppdatert og ajour til enhver tid,
er det ikke til å stikke under en stol at vi har fått litt «pepper» for den
tekniske løsningen som er bygget rundt dokumentene. Dagens løsning
er basert på en teknologi som kalles Microsoft SharePoint 2007. Som
det fremgår av navnet er den teknologiske plattformen fra 2007, og det
betyr nå i 2013 at den har behov for en modernisering og fornyelse.
Fornyelses- og oppgraderingsarbeidet er i god gjenge og et prosjekt
«Ny KS/HMS-plattform» har vært i gang siden høsten 2012. Per i dag
er «arkitekturen» til det nye systemet tilnærmet klart. Mye fra dagens
system videreføres (tankesettet rundt malprosjekter blant annet), men
det blir likevel en del endringer i forhold til det systemet mer enn 620
MEF medlemmer er vant med i dag. De viktigste endringene i det nye
systemet er i korte trekk:
/HWWHUHSOXNNLQJDYGRNXPHQWHUWLOSDVVHWEHGULIWHQRJW\SLVNHRSSdrag
0XOLJKHWIRUJMHQEUXNDYHNVLVWHUHQGHSURVMHNWHURJGRNXPHQWHU
%HGUHEUXNVPXOLJKHWHUIRUVNMHPDXWI\OOLQJVDPWHQGLQJVRJDYYLNVhåndtering
9ROXPRJ\WHOVH²UHGXNVMRQDYWUHJKHWVVLWXDVMRQHU
6W¡UUHUREXVWKHW²XQQJnXWIRUGULQJHUPHGXOLNH,QWHUQHWWYHUVMRQHU
av programvare på PC-er.
I tillegg vil selvsagt en nyere teknologi ha mange andre bruksmuligheWHUVRPLNNHÀQQHVLGDJHQVO¡VQLQJ
Nedenfor er hovedarkitekturen forsøkt vist skjematisk, slik prosjektet
står i dag.
På samme måte som i dag, vil systemet ha 2 moduler, nemlig ett område til MEFs administrasjon der dokumenter revideres og vedlikeholdes
og andre administrative oppgaver utføres, og det andre (større) området
der hver bedrift får sitt eget påloggingsområde. I den nye arkitekturen
vil bedriften kvalitets-/HMS-ansvarlige ha ansvar for å tildele bruksrettigheter for systemet, samt holde informasjon om «Vår bedrift» oppdatert. Informasjon som faller inn under dette området er typisk ajourhold
av ansatte (som skal ha tilgang til systemet), endring av bedriftspesi-

ÀNNHRSSO\VQLQJHUYLVQLQJDYEHGULIWHQV+06DYYLNVDPWPXOLJKHWHU
for å få tilganger på opplysninger om KS/HMS-arbeid som pågår i
MEF, samt nyheter om dokumentrevisjoner og tekniske spørsmål.
De som får rettigheter til å arbeide innenfor «Vårt system» er ved siden
DYGHQ.6+06DQVYDUOLJHRJVnDQVDWWHLEHGULIWHQVRPKDUVSHVLÀNN
fag- og prosjektkompetanse. Eksempler på aktiviteter innenfor denne
kategorien, er utarbeidelse av HMS-håndbøker, ulike prosjekttyper og
maler bedriften arbeider med, og andre maler og oversikter bedriften
trenger.
Det siste området i skissen ovenfor omhandler «Våre prosjekter», dvs.
dette er det området der det operative prosjektarbeidet foregår. Her vil
konkrete prosjekter og oppdrag for bedriften bli etablert, bearbeidet og
ferdigstilt. I ny prosjektplattform vil gjenbruk av prosjekter bli langt
enklere enn før – dette kan være aktuelt for bedrifter som har en del
relativt like oppdrag over tid, og der prosjektdokumentasjonen ikke er
så ulik fra oppdrag til oppdrag.
Arbeidet med en ny plattform er som nevnt i gang, men det er foreløpig ikke fastsatt noen ferdigdato. Årsaken til det er at det er mange
ledd i MEF-organisasjonen som må være delaktig i utviklingen, og det
vurderes slik at kravet til en komplett løsning som fungerer på lanseringstidspunktet er viktigst. I tillegg fungerer dagens løsning tilfredsstillende med oppdaterte dokumenter, og dermed er ikke tidspresset
overhengende. På den annen side er det en etterspørsel tilstede fra
medlemsbedriftene mot en mer effektiv teknisk plattform, og det er
derfor ingen grunn til å «slappe av». Prosjektgruppen har en foreløpig
ferdigdato på prosjektet «Ny KS/HMS plattform» i slutten av 2013, og
enn så lenge ser det ut til at dette skal holde. Men som nevnt – dette
kan bli endret hvis det oppstår uforutsette forhold som ikke er kjent per
april 2013.
Oppsummering
Arbeidet med å utvikle og supportere en teknisk plattform, samt utvikle og vedlikeholde et komplett dokumentsett av et KS/HMS-system
er krevende i den forstand at mange personer må involveres, det tar
mye tid og koster penger. På den annen side er et velfungerende KS/
HMS-system et viktig verktøy for medlemsbedriftene og en sikkerhet
for at de gjør jobben «riktig» i forhold at de får med seg siste versjon
av lover og regler og prosedyrer de må forholde seg til. Sist, men ikke
minst, er et viktig mål med MEFs satsing på et levende KS/HMS-system at det skal være et viktig og rimelig gode til medlemmene – på lik
linje med annen medlemsbistand. MEFs prispolitikk med lave priser
på dette området er et virkemiddel til at alle bedrifter har økonomi og
muligheter til å skaffe seg et godt KS/HMS-system til en overkommelig pris.

VERA TILHENGER MED ADR TANK
• 950 eller 2140 liter.
• Innertank i plast
gir lite kondens,
lav vekt og ingen
korrosjon.

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no
info@veratank.no
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DET SKJER
Arbeidsgiverdagen 2013

PERMITTERING OG DAGPENGER
Bedriften sliter med ordretørke vinterstid. Får de ansatte dagpenger hvis du
permitterer? 140 deltakere på Arbeidsgiverdagen lyttet nøye til Nav.
Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
GARDERMOEN: Snaut 140
deltakere møtte opp på MEFkonferansen Arbeidsgiverdagen

21. mars. Her ble det gitt orienteringer om diverse saker
og forhold som berører små
og store bedrifter som arbeidsgivere.
Her orienterte et par repre-

LYTTET: 140 deltakere på Arbeidsgiverdagen 2013. Kjetil Woldmo fra
Nav orienterte om dagpenger og permittering.

sentanter fra NAV om hvilke
regler som egentlig gjelder for
dagpenger under permittering.
Kan bedrifter som sliter med
ordretørke vinterstid permit-

AKTUELT:HQFKH5LYHQHVÀNN
mye nyttig informasjon.

tere folk, i visshet om at de får
dagpenger fra NAV?
Ja. Hvis ordretørken er utenfor
bedriftens kontroll.
– Det gis dagpenger til permitterte hvis det skyldes at
mangelen på arbeid er utenfor
bedriftens påvirkning. Men
ikke ved permittering på grunn
av normale sesongsvingninger.
Det er forutsigbart. Alle vet at
det blir kulde om vinteren, sa
seniorrådgiver Kjetil Woldmo
i Nav. Han holdt et foredrag
sammen med Anita Mølmesdal
Sivertsen.
Presisering
I et rundskriv sendt ut i vinter
presiserer Nav hvilke krav
som må være oppfylt. Hovedpoenget her er at partene i
bedriften – ledelse og ansatte

Viktig endring for vikarer
$GYRNDW1LFROD\6NDUQLQJLDGYRNDWÀUPDHW.YDOHRULHQWHUWHRP9LNDUbyrådirektivet. Det har forlengst trådt i kraft. Men nå til sommeren går
tiden ut for en overgangsbestemmelse:
Fra 1. juli 2013 skal vikarer behandles på lik linje med fast ansatte. Du
som arbeidsgiver må naturligvis informere bemanningsbyrået om hvilke vilkår som gjelder i din bedrift. Men ikke nok med det. Du har også
ansvar for å kontrollere at vikaren faktisk får det han eller hun skal ha.
– Hvis de skulle hatt 160 kroner timen men bare får utbetalt 100, så kan
det hende det er dere selv som må ut med mellomlegget, sa Skarning i
sitt innlegg.
%RPEH
Undersøkelser viser at 67 prosent av vikarer fra bemanningsbyråer er
underbetalt. Ligger det en potensiell kostnads- og erstatningsbombe
her?
– Det er mange skremte ansikter her nå. Trøsten får være at solidaransvaret ikke trer inn før 1. juli. Men fra da risikerer dere erstatningsansvar hvis vikarene har for dårlig lønn. Det er fortsatt vikarbyråene som
har ansvaret for at det utbetales riktig lønn, men dere må sjekke at det
faktisk skjer, sa han.
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Her ga han deltakerne på konferansen et aldri så lite praktisk tips i
den forbindelse:
²6MHNNDWYLNDUHQIDNWLVNKDUInWWGHQO¡QQDKDQVNDOKD%HRPn
InVHO¡QQVVOLSSHQ2JJM¡UGHW)5GXEHWDOHUIDNWXUDHQIUDEHmanningsbyrået, sa Nicolay Skarning.
Han understreket også at det er full anledning for bedriften til å
praktisere sin ordinære lønns- og vilkårspolitikk også for vikarer.
For eksempel når det gjelder lønnsstige. Her kan det lønne seg å ha
et bevisst og nøkternt forhold til hvordan folk avlønnes, for eksempel i forbindelse med prøvetid.
– Hvis bedriften har et lønssystem der nyansatte jobber på minstelønn i prøvetiden, og øker etter endt prøvetid, så vil dette gjelde
RJVnIRUYLNDUHU%HGULIWHQPnNXQQHGRNXPHQWHUHKYLONHYLONnU
vikarene jobber under og hvilke vilkår som gjelder for bedriftens
egne ansatte, sa han.

GRENSE: – Hva er vikarbyrå og hva er underentreprenør? Advokat
Nicolay Skarning snakket om vikarbyrådirektivet.
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” ”
Alle vet at det blir
kulde om vinteren.

– skal være enige om at arbeidsmangelen skyldes forhold
utenfor bedriftens kontroll.
Denne enigheten må dokumenteres, for eksempel med et
møtereferat.
Men så var det vurderingen av
hvor grensen går, da.
– Vi har 30 ansatte. I vår region har det vært telefritt fra
1990 til 2008. De tre siste
vintrene har det vært mye tele.
Hvordan vil det bli vurdert fra
Navs side, spurte en i salen.
– Der må det gjøres en individuell vurdering av Nav-avdelingen, sa foredragsholderne
fra Nav.
Wenche Rivenes fra Rivenes
Transport- og Entreprenørfor-

April
²%DXPDMünchen, Tyskland.
16. MEF kurs Plan- og bygningsloven. Stavanger.
25. MEF kurs Komprimering krav og utførelse. Stavanger.
29. MEF Kurs Arbeid på veg, Håndbok 051. Hammerfest.

retning i Ytre Arna lyttet med
interesse til Navs folk.
– Permittering er aktuelt for
oss. Vi mistet en kontrakt på
veivedlikehold vi har hatt i
fire år. På Arbeidsgiverdagen
har vi fått nyttig informasjon
om hvordan man skal gjøre
ting på en skikkelig måte, sier
Wenche Rivenes.
På Arbeidsgiverdagen orienterte advokat Ingrid Schønning fra Virke om regler for
oppsigelse av medarbeidere på
grunn forhold hos medarbeideren selv. God, gammeldags
«sparken», altså. Her er det
mange viktige hensyn å ta. Det
får vi komme tilbake til i en
egen artikkel.

Mai
4.– 7. Fagtur Cat/ MEF region øst. Malaga, Spania.
7. Årsmøte/temadag Norsk Forenings for Fjellsprengningsteknikk. Oslo
13.– 15. Kommunalteknikk. Bærum.
²2IIHQWOLJHDQVNDIIHOVHUNXUV1%()Oslo.

Juni
5.– 8. Elmia Wood. Jönköping, Sverige.
7.– 9. MEFA. Stavanger.
7.– 9. MEF kurs Sikkerhetskurs anleggsmaskinfører 32 t.
Tønsberg.
14.– 16. Nordnorsk bygg- og anleggsmesse. Tromsø.
14.– 16. MEF kurs Sikkerhetskurs anleggsmaskinfører 32 t. Oslo.
16.–19. Strait crossings. Symposium teknologi for fjordkryssing.
SVV og Tekna. Bergen.

August
24. Nasjonal skogdag. OsloPÁ

September
4.– 7. Transportmessa. Gardermoen.
7.– 8. Anleggstreff. Moss.
12.-14. Entreprenad Expo. Anleggsmesse. Ring Knutstorp,
Sverige.
13.– 15. Dyrsku´n. Seljord.
14.– 21. MEF veterantreff. Kroatia.

Oktober
8. MEF Prosjektlederskolen oppstart. Hamar.
²+06NRQIHUDQVHQ0()(%$%1/PÁOslo.
29. MEF Mellomlederskolen oppstart.
Stjørdal.

November
12. MEF Mellomlederskolen oppstart. Hamar.
21. Fjellsprengningskonferansen. Oslo

Desember
Vet du om et kurs, møte, konferanse, messe eller annet arrangement som bør være med i denne oversikten? Send oss informasjon om det på epost: anleggsmaskinen@mef.no. Oppføring i
denne oversikten er gratis.
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VA-konferanse

DIGITALE VA-KRAV
Rådgiver Terje Skramstad gjør det. Nå må også gravemaskinføreren og
HQWUHSUHQ¡UHQJM¡UHGHW-REEHGLJLWDOWDOWVn

Tekst og foto
I JØRN SØDERHOLM
HAMAR: Det er ikke bare på
veianlegg den digitale hverdagen endrer arbeidsmåten for hele
produksjonskjeden. Også VAsektoren er i ferd med å endres
som følge av nye digitale krav.

– Det har skjedd store endringer
de siste årene med hensyn til
digital prosjektering. Innhenting
av kartdata og andre grunnlagsdata går digitalt. Ofte er kartgrunnlaget for dårlig til å brukes
digitalt.
Det gir økt behov for innmåling
av terreng.

Det sa VA-rådgiver Terje Skramstad i Norconsult på en VA-konferanse på Hamar i midten av mars.
Konferansen ble arrangert av MEF
region øst, med et 20-tall lokale
entreprenører i salen.
Oppløsning
Flyscannede kart gir en oppløs-

RÅDGIVER: Terje Skramstad
i Norconsult varsler en mer
digital hverdag i grøfta.
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ning ned til en halv meter.
– Da begynner det å bli bra, men
vi trenger ofte innmåling likevel.
De siste åra har vi brukt mye ortofoto, der vi kan legge inn traseer
SnÁ\IRWR'HWJLUHWKHOWDQQHW
inntrykk, og bedre kartlegging av
traseer, fortalte han.

FAKTA: ORTOFOTO
Ortofoto har samme geometriske egenskaper som et kart, og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto benyttes som grunnlag for
kartvedlikehold, analyser, saksbehandling og som frittstående produkt alene eller sammen med digitale kartdata. Ortofoto kan koples
med terrengdata for 3D-visualisering.
Deles inn i ulike ortofotostandarder, egnet til forskjellige formål.
Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning.
%DNNHRSSO¡VQLQJHQHUFP
Ortofoto 20:'HNNHURPUnGHUVRPLKRYHGVDNEHVWnUDYWHWWRJVSUHGWEHE\JJHOVHRJMRUGEUXNVRPUnGHU%DNNHRSSO¡VQLQJHUFP
Ortofoto 50:2PO¡SVIRWRJUDIHULQJVRPVNDOGHNNHKHOHODQGHW%DNNHRSSO¡VQLQJHUFP

0HQGHWVWRSSHULNNHYHGÁ\IRWR
Nå er det 3D-modellering av VAanlegg som gjelder.
– Fastlegging av traseer, dimensjonering og materialvalg i
prosjekteringen gir grunnlag for
opprettelse av 3D-modeller.
I disse modellene kan alt av
ledninger, kummer og andre
punkter legges inn. Modellen gir en visuell fremstilling
av prosjektet. Dermed får
vi en tidlig synliggjøring av
NRQÁLNWSXQNWHULSURVMHNWHW
Før sjekket vi høyden på
stikkledninger og slikt. Nå kan
man umiddelbart se om det
EOLUNRQÁLNWPHGNU\VVHQGH
ledninger, sa Skramstad.
%\JJHEUDQVMHQHULIHUGPHGn
fase inn prosjektering og utførelse
med bygningsinformasjonsmodelOHULQJ %,0 6NUDPVWDGVHUIRU
seg en ikke særlig fjern fremtid
der også VA- og anleggsbransjen
blir en del av den teknologien og
tenkemåten. Et godt stykke på vei
er vi der allerede.
– 3D-data sendes til maskinentreprenører og legges inn i
gravemaskinstyringen. Da er det
veldig viktig at grunnlagsdataene
er riktige og presise. Det pågår
en kompetanseheving på dette
hos rådgivere nå. I fremtiden vil
et prosjekt i sin helhet legges inn
LHQIHOOHVPRGHOOÀO(QWUHSUHQ¡UHQPRWWDUGHQQHÀOHQRJPn
selv hente ut nødvendige data og
tegninger. Ingen tegninger sendes
fra rådgiver til utførende. All
informasjon i prosjektet legges
ut på webhotell. Det skjer i dag

på større prosjekter og vil bli mer
vanlig også på mindre prosjekter,
sa Skramstad.
Kompetanse
Han pekte også på en del utfor-

”

vet man hvordan det ser ut i bakken når det senere trengs å graves
opp. As built-dokumentasjonen
som oversendes er altfor ofte
utilstrekkelig eller inneholder feil.
Foto av kummer er ofte for dårlig,
sier han.
Her illustrerte han sitt
poeng med ett bilde av en
kum, tatt ovenfra. Det er
et bilde, men armaturen
montert i kummen er
tildekket av en gjenstand.
Da er det heller liten vits
i det bildet. Deretter viser
han et eksempel på riktig
Terje Skramstad.
fotodokumentasjon av en
kum med montert armatur før kummen dekkes
med masser.
Men man må være oppmerksom
Anbud
på det.
-DQ2ODY%¡PHQHUGRNXPHQWDsjonens kvalitet og omfang kan
– Maskinen kan nok hente inn
reguleres i anbud.
måleinformasjonen. Men man
– Måling bør mengdereguleres
trenger fortsatt en landmåler til å
i anbudet, i stedet for med rundbehandle dataene. Selve innmålinVXP(QVSHVLÀVHUWDQEXGVSRVWYLO
gen er bare en liten del av jobben,
gi bedre dokumentasjon. Sett en
SnSHNHU-DQ2ODY%¡+DQHU
pris pr punkt. Da får man akkurat
landmåler og deleier i Hulleberg
den dokumentasjonen som er
%¡
DYWDOWVLHU%¡
As built
Randi Aamodt fra MEFs næringsTerje Skramstad pekte også på
politiske avdeling orienterte om
den viktige rollen de som gjør
status på VA-anlegg i Hedmarkjobben ute spiller i å få inn riktig
området. Her er det – som så
”as built” dokumentasjon.
mange andre steder i landet –
preget av store lekkasjer både på
– De som jobber i grøfta må
vannforsynings- og avløpssiden.
forstå at det de gjør er en del av
Dette skyldes både dårlig kvalitet
en større enhet, og at mer jobb
på materialer og arbeid, særlig
på dokumentasjon er nødvendig
i 70-årene, og mangelfull tilog viktig. Foto i anleggsfasen er
standsovervåking og vedlikehold
veldig viktig. Hvis det er lagret et
av nettet.
bilde av en kum før tildekking så
– Ja, det er mulig. Men det er ikke
slik det skjer i dag. Nå kommer
landmåleren inn når jobben er
gjort. Hvis maskinføreren er klar
over behovet, og gjør innmålingen med skuffa så er jobben gjort.

Hvis maskinføreren er klar over
EHKRYHWRJJM¡ULQQPnOLQJHQPHG
skuffa så er jobben gjort. Men
man må være oppmerksom på det.

dringer den virkeligheten reiser
for entreprenører i byggefase.
Her er digital kompetanseheving
et nøkkelord.
– Entreprenørene har behov
for ansatte som behersker data
og systemene det her er snakk
om. Det er generelt et behov for
kompetanseheving og etterutdanning i behandling av digitale
data, sa han.
Han peker på at stadig økende
etterspørsel etter fortløpende
dokumentasjon og digitale innmålinger i anleggsfasen øker
behovet for landmålere. Det
behovet er ikke lett å få dekket,
og han fortalte at det kan være
problematisk å få til innmåling
i dag.
– En gravemaskin med GPS kan
registrere koordinatene på et
bend, en kum eller annet punkt.
Kan maskinførerne her gjøre
landmålernes jobb?
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Maskinentreprenørenes Forbund anbefaler
Storebrand til sine medlemmer
Storebrand har skreddersydde løsninger på pensjon og forsikring for
medlemmer i Maskinentreprenørenes Forbund, som gir gunstige fordeler både
for bedriften og de ansatte.
Som bedriftskunde i Storebrand sørger vi for at du blir oppdatert på hva som
skjer innen pensjonsområdet. I tillegg får alle ansatte et eget fordelsprogram
som gir prisfordeler på forsikring, sparing og lån.
Ta kontakt med vårt kundeteam for MEF på telefon 22 31 58 03 for å få et
gunstig pristilbud for din bedrift, eller gå inn på storebrand.no/mef

MEF HAR ORDET
Nasjonal transportplan
2014-2023 og litt om de daglige
utfordringene
Nasjonal transportplan ble lagt fram 12. april. MEF mener dette er en riktig
satsing, med en rammeøkning på 50 prosent. Nå mangler bare pengene.
1\ÀQDQVLHULQJVPRGHOOJLUPHUIRUXWVLJEDUKHW0()KDUKDWWIRNXVSnPHU
IRUXWVLJEDUÀQDQVLHULQJRJSURVMHNWÀQDQVLHULQJRYHUÁHUHnU9LHUWLOIUHGVPHG
at regjeringen nå har lyttet til entreprenørene. Dette er noe vi mener vil bedre
fremdriften for samferdselsprosjektene. Det er viktig at pengene følger tempoet i prosjektene og ikke omvendt. Vi mener imidlertid at regjeringen burde
nSQHIRUDWÁHUHSURVMHNWHUHQQGHVRPEOLUIRUHVOnWWLSODQHQEOLUÀQDQVLHUWSn
denne måten.
Samlet etterslep på riks- og fylkesvegnettet anslås å være 70-115 mrd. kr. Sett i
lys av de store etterslepstallene hadde vi håpet på en mer ambisiøs tiltakspakke
til fylkesvegene. Vi er bekymret for at gapet mellom riksvegene og fylkesvegene vil øke ytterligere, og at vi får et vegnett med store regionale forskjeller.
Dette reduserer muligheten for effektiv transport mellom landsdelene. I tillegg
SnYLUNHUIRUIDOOHWWUDÀNDQWHQHVVLNNHUKHWRJNRQNXUUDQVHHYQHQWLOORNDOWQ ringsliv.
Det er ambisiøst av Regjeringen å ha som mål at planleggingstiden skal halveres. Økt bruk av statlig plan vil være et godt tiltak. MEF etterlyser imidlertid
en mer konkret oversikt over hvilke kriterier som vil utløse bruk av statlig
plan.
I NTP 2014-2023 er noen forslag til forbedringer til de samfunnsøkonomiske
analysene som benyttes for å vurdere lønnsomheten i samferdselsprosjekter
WDWW'HWWHJM¡UDWÁHUHVDPIHUGVHOVSURVMHNWHUIUDPVWnUVRPO¡QQVRPPHRJGHW
er positivt.
Regjeringen legger i NTP frem en godsstrategi,
I forbindelse med denne etterlyser MEF tiltak for å bedre skognæringens muOLJKHWHUIRUHNVSRUWDYW¡PPHU+HUYLOXWEHGULQJDYÁDVNHKDOVHUJMHQQRP¡NW
akseltrykk på riks- og fylkesveg, og tilrettelegging for mer tømmer på bane og
sjø være viktige tiltak. I denne sammenheng støtter MEF skogmiljøene som
foreslår en egen nasjonal tømmertransportplan.
%HGULIWHQHVGDJOLJHXWIRUGULQJHU
MEF arbeider både med MEF-bedriftenes marked på lengre sikt og med å
støtte bedriftene i de daglige utfordringene. Like før påske gjennomførte MEF
Arbeidsgiverdagen, et tilbud til alle MEF-bedrifter, uansett om bedriften har
WDULIIDYWDOHHOOHULNNHGHOWDNHUHIUDPHUHQQEHGULIWHUÀNNJMHQQRPHW
RPIDWWHQGHSURJUDPQ\LQIRUPDVMRQRJJRGHUnGSnÁHUHDNWXHOOHRPUnGHU
Pensjonsreformen, Vikarbyrådirektivet, oppsigelse grunnet arbeidstakerforhold, dagpenger under permittering og andre aktuelle arbeidsgiverspørsmål.
Det kom en rekke spørsmål og kommentarer fra forsamlingen i løpet av dagen,
og mange deltakere ga positiv tilbakemelding på denne dagen og temaene som
ble tatt opp. Jeg tolker det som et signal om at dette arrangementet dekker et
behov for medlemsbedriftene, og jeg har tro på at neste års arrangement vil få
HQGDÁHUHGHOWDNHUH
1nHUGHWYnURJWUDYOHWLGHUIRUGHÁHVWHEHGULIWHU-HJ¡QVNHUDOOHHQÀQYnURJ
IRUVRPPHU
Arnstein Repstad
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3ODVWULQJXQGHUNDL

5HJLRQ0LGW

/ UOLQJULYHUIRUQ\(
2OH$QGHUV6DJYLNHUO UOLQJWLO$)'HFRPKDQNRPPHUIUD
UHY\E\JGD+¡\ODQGHW+DQMREEHUPHGnULYHHQXQGHUJDQJXQGHU
WLGOLJHUH(PHGHQ9ROYR(&SnWRQQ+DQNOLSSHURSS
VSXQWRJVWnOWLOSDVVHQGHELWHUVOLNDWGHWNDQVHQGHVWLOJMHQYLQQLQJ
6SXQWQnOHQHVRPYDUEDQNHWODQJWQHGLMRUGDRSSI¡UWHVHJVRP
E¡OJHEOLNNSODWHUQnUPDVNLQHQWRNWDN

Joh. J Syltern ] Bjørn Egil By, en kjent plastrer i bransjen håndterer
Hitachien.

Ole Anders synes det er veldig greit å kjøre store maskiner. [Volvo EC
700] Spunt og stål klippes opp.

'HOHUDYNDLDQOHJJHWL.U6XQGHUEOLWWXWYDVNHWDYWKUXVWHUHIUDVWRUH
EnWHURJPnWWHVnOHGHVXWEHGUHV-RKV-6\OWHUQ$6ÀNNDQEXGHWPHG
SODVWULQJYHGRJXQGHUHNVLVWHUHQGHNDLRJGDNRPPHUODQJVWLNNDRJ
OHNWHUWLOQ\WWH

5HQRYHULQJDY'DOHJDWDL.ULVWLDQVXQG
0DJQH1 UXP$6XWI¡UHUUHQRYHULQJDY'DOHJDWDL.ULVWLDQVXQGVRP
WRWDOHQWUHSULVHHWWHU16)LUPDHWKDUDQVYDUHWSURVMHNWHULQJRJ
JMHQQRPI¡ULQJRJKDUGHUIRUHQJDVMHUWHQNRQVXOHQWSnUnGJLYHUVLGHQ
.UVXQGNRPPXQHXWO\VWHDUEHLGHQHVRPWRWDOHQWUHSULVHRJEHVWnUDY
XWVNLIWLQJDYNRPSOHWW9$DQOHJJLQNOXVLYHVWLNNOHGQLQJHUWLODOOH
EROLJHQH7RWDOOHQJGHFDPHWHUVWLNNOHGQLQHU7LOVOXWWVNDOJDWD
RSSE\JJHVHWWHUNUDYHQHWLO6WDWHQV9HJYHVHQPHGKHQV\QWLONYDOLWHW

RJXWIRUPLQJ*DWDVNDOXWIRUPHVVRPPLOM¡JDWHPHGQ\JUDQLWWQ\H
EXVVORPPHURJEHSODQWLQJ$OWJDPPHOWOHGQLQJVQHWWIUDFDVNDO
VNLIWHVXWRJGHQVW¡UVWHXWIRUGULQJHQHUDWEHERHUQHVNDOPHUNHPLQVW
PXOLJWLODOOHRPNREOLQJHURJSURYLVRULVNHDQOHJJ
$WNRPPXQHQXWO\VHUUHQRYHULQJDYJDWHPHG9$DQOHJJVRP
WRWDOHQWUHSULVHHUXYDQOLJNDQVNMHEUDQVMHQPnIRUEHUHGHVHJSnGHQQH
XWYLNOLQJHQ"

'DOHJDWDVNDOEOLQ\RJÀQ
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Fagtur MEF
Region Midt
Det ble arrangert fagtur til Gran
Canaria for MEFs medlemmer fra
Region Midt i mars. Det var 77 som
deltok på turen. Alle var innkvartert
på Gloria Palace Royal hotel like
ovenfor Amadores-stranden. Det
var fagseminar tre dager hvor
Sparebank1 SMN Finans, NASTA
AS og MEFs juridiske avdeling
hadde ansvaret for en dag hver – så
en stor takk til dem for bra faglig
LQQKROG
Advokat Thomas Kollerød har
en lydhør forsamling under sitt
fagseminar om juridiske erfaringer
for anleggsbransjen.

MEF Møre og Romsdal – 50 år!

Vårtur i Møre og Romsdal

MEF avdeling Møre og Romsdal er 50 år i 2013 og dette skal markeres i november
2013. I denne forbindelse er vi ute etter bilder og historier fra medlemmer og ulike
anlegg. Har du noe å bidra med, setter vi stor pris på det. Gi oss på regionskontoret
en tilbakemelding om du har noe på e-post: region.midt@mef.no

Årets vårtur for MEFs medlemmer i Møre og Romsdal
blir torsdag 23. mai med båttur fra Ålesund til Union
Øye. Invitasjon med detaljert program sendes ut senere
til medlemsbedriftene – sett av datoen.

Kontakt oss for info:
mob: 48 16 17 12 /
48 16 17 18
kim@osterbo.no
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Skal du kjøpe 1 fantastisk
multimaskin i år,
må det bli denne:
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Årsmøte avd. Vestfold

Region Sørøst

”Årets Nellik” deles ut til et medlem som i løpet av foregående
kalenderår har vist at det tar ”Etiske regler for MEF” på alvor, og i
praktisk handling eller på annen måte har fremmet bransjens anseelse.
3nEDNJUXQQDYGHWWHJLNNµcUHWV1HOOLNµWLO7%HUJ$QOHJJVWHNQLNN
AS.

Årsmøte avd. Telemark
Oddvar Hagen gikk ut av styret etter mange år.
.

Fra venstre: Tor Erik Hole, Olav A. Hellekås, Kjell Thorstensen,
Oddvar Steinsholt, Roar Kjendalen, Rolf Aafoskaas, Anette Farsjø og
Tom Chr. Elseth

Fra venstre: Kenneth Thorstensen, Jan Oddvar Smedsrud, Svenn
Haraldstad, Håvard D. Myhre, Carl Christian Fon, Ole Petter Anvik,
Kristoffer Foss og Morten Engelstad.

Oddvar Hagen
overrekkes
diplom og vin
fra avdelingens
leder Rolf
Aafoskaas

Thomas Berg
har mottatt
diplom
som ”Årets
Nellik” fra
avdelingens
leder, Carl
Christian
Fon.

Årsmøte avd. Buskerud

Fra venstre: Ole
Vegar Nørstebø,
Andreas Uthus,
Ole-Bjørn Øygard,
Ann-Therese
Kristoffersen, Ivar
Andreas Tanum,
Ståle Hansen og
Jan Myrvang.

Leder Knut Øynebråten ble avløst av Ann-Therese
Kristoffersen, som er avdelingens første kvinnelige
leder.
Ole Vegar Nørstebø og Andreas Uthus ble valgt inn
i styret, mens nestleder Thomas Løvåsdal takket av
HWWHUÁHUHnULVW\UHW

Årsmøtearrangement i
region Sørøst
Ann-Therese
Kristoffersen
overrekkes klubba
fra nestleder
Thomas Løvåsdal.

Helgen 8. - 10. mars ble det avholdt felles årsmøtearrangement
på Storefjell Høyfjellshotell. Nærmere 300 entreprenører og
leverandører deltok på arrangementet. På messen deltok hele
38 leverandører, og veldig mange var innom messeområdet. På
lørdagen var det separate årsmøter.
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MEF
EF ytt
EF
+RYHGNRQWRUHW2VOR

0()VYDUHUVDPIHUGVHOVPLQLVWHUHQ
$UQVWDGNDOWHDQOHJJVEUDQVMHQ
HQµSURSSµLXWYLNOLQJHQ²9HJYHVHQHWInUVWDGLJÁHUHWLOE\GHUH
SUNRQWUDNWPHQYHOJHUnOHJJH
PDQJHNRQWUDNWHUXWVDPWLGLJ
VYDUHU0()
µ$QOHJJVPDUNHGHWNDQVLHVn
Y UHHQVOLNSURSS0HG¡NWH
EHYLOJQLQJHUWLOVDPIHUGVHOVWLJHU
HWWHUVS¡UVHOHQRJPDQULVLNHUHUDW
SULVHQHVWLJHU3nGHWWLGVSXQNWHW
DQOHJJVPDUNHGHWLNNHJUHLHU
nYRNVHLWDNWPHG¡NQLQJHQL
EHYLOJQLQJHQHYLOYLLNNHInPHU
YHJRJMHUQEDQHWLOWURVVIRU¡NWH
PLGOHUNWHEHYLOJQLQJHUIRUVYLQQHULSULVVWLJQLQJ'HWEOLUSHQJHU
XWYLQGXHWµ
'HWHUHWWDYVQLWWLHQNURQLNN
VDPIHUGVHOVPLQLVWHU0DULW$UQVWDGVNUHYLPDUVRJVRPEOH
SXEOLVHUWDY'DJHQV1 ULQJVOLY
6WDWVUnGHQKDUP¡WWPRWE¡UIUD
ÁHUHKROGLEUDQVMHQ1+2RJ
/HPPLQNlLQHQHUWRDYDNW¡UHQH
VRPKDUJnWWRIIHQWOLJXWPHG
PRWDUJXPHQWHU2JVn0()WDUWLO
PRWP OHPRW$UQVWDGVSnVWDQGHU
0DVNLQHQWUHSUHQ¡UHQHV)RUEXQG

0() PHQHUPLQLVWHUHQVIRUPXOHULQJLNURQLNNHQKYRUDQOHJJVPDUNHGHWEOLUEHVNUHYHWVRPHQ
SURSSLVDPIHUGVHOVV\VWHPHWHU
PLVYLVHQGHRJXKHOGLJ
²'HWKDUY UWHQEHW\GHOLJDNWLYLWHWV¡NQLQJLVDPIHUGVHOVVHNWRUHQ
GHVLVWHnUHQH6HWWLO\VDYGHQQH
¡NQLQJHQPHQHUYLHQWUHSUHQ¡UPDUNHGHWKDUYLVWVHJnY UH
WLOSDVQLQJVG\NWLJ6RPVDPIHUGVHOVPLQLVWHUHQVHOYSRHQJWHUHUL
VLQNURQLNNNDQGHSDUWHPHQWHW
RJRIIHQWOLJHE\JJKHUUHUJMHQQRPI¡UHHQGULQJHUVRP\WWHUOLJHUH
YLOIUHPPHEHGUHXWQ\WWHOVHDY
NDSDVLWHWRJUHVVXUVHULHQWUHSUHQ¡UOHGGHWVNULYHU0()LHWEUHY
WLOVDPIHUGVHOVPLQLVWHUHQ
0()DQDO\VHUHUKYHUPnQHG
DQOHJJVPDUNHGHWLUHJLDY6WDWHQV
YHJYHVHQPHGXWJDQJVSXQNWL
DQEXGVRYHUVLNWHQVRPYHJYHVHQHW
RIIHQWOLJJM¡USnZZZYHJYHVHQ
QR9nUHDQDO\VHUYLVHUDWNRQNXUUDQVHJUDGHQDQWDOOWLOE\GHUHSU
NRQWUDNWIRUSHULRGHQ
EOHUHGXVHUWIUDWLOWLOE\GHUHLVQLWWIRUVDPWOLJHNRQWUDNWHU,

Samferdselsminister
Marit Arnstad. Fotograf:
Olav Heggø - Fotovisjon
ÀNNYLLPLGOHUWLGHQ¡NQLQJ
WLO7DOOHQHIRULQGLNHUHU
DWGHWWHQLYnHWEOLUYLGHUHI¡UWPHG
WLOE\GHUHSHUNRQWUDNWWRP
IHEUXDU
0()PLQQHURPDWRUJDQLVDVMRQHQLOHQJUHWLGKDUHWWHUO\VWHQ
EHGUHSHULRGLVHULQJDYNRQWUDNWHQHLUHJLDYRIIHQWOLJHE\JJKHUUHU
²9nUHDQDO\VHUDYNRQWUDNWHU
LUHJLDY6WDWHQVYHJYHVHQJnU
WLOEDNHWLO$QDO\VHQHYLVHU
DWIRUPDQJHNRQWUDNWHUKDUDQEXGVIULVWVDPWLGLJRJRIWHHWWHU

SnVNHRJVRPPHUIHULHQ(NVHPSHOYLVYDUGHWLVDPOHWDQEXGVIULVWIRUNRQWUDNWHULUHJL
DY6WDWHQVYHJYHVHQ$YGLVVHYDU
GHWDQEXGVIULVWIRUNRQWUDNWHU
LO¡SHWDYI¡UVWHKDOYnUPRWNXQ
LDQGUHKDOYnU0()PHQHU
GHQQHIRUGHOLQJHQHUXKHOGLJ9L
HURYHUEHYLVWRPDWEUDQVMHQVRP
KHOKHWYLOOHY UWWMHQWPHGHQ
EHGUHIRUGHOLQJDYNRQWUDNWHQH
VNULYHUDGPLQLVWUHUHQGHGLUHNW¡U
7URQG-RKDQQHVHQLEUHYHW
6HKHOHEUHYHWSnZZZPHIQR

0¡WHRPVNRJEUXNHWVXWIRUGULQJHU

Fra venstre Håvard Almås, Olav Struknes, Lars Ragnvald Tveitan, Andreas Råheim, Einar Østhassel, Randi Aamodt og Stein Gunnes.
6NRJVHQWUHSUHQ¡UHQH2ODY6WUXNQHV$QGUHDV5nKHLPRJ/DUV
5DJQYDOG7YHLWDQYDUDSULOLP¡WHPHG0()VQ ULQJVSROLWLVNH
DYGHOLQJRJ6HNVMRQUHVVXUVRJPLOM¡0¡WHEOHDYKROGWSn0()
KXVHW%DNJUXQQHQYDUGHQXVLNUHVLWXDVMRQHQNQ\WWHWWLO6|GUD&HOO
7RIWH%XVNHUXG'HWHUYDUVOHWDWGULIWHQDYFHOOXORVHIDEULNNHQ
DYYLNOHVPDLLnU'HWWHYLOInVWRUHULQJYLUNQLQJHUIRUVNRJQ ULQJHQ

RJWUHEDVHUWLQGXVWULL1RUJHRJGDV UOLJVW1RUJH0¡WHEOH
KROGWIRUnNRPPHIUHPWLOWLOWDNVRP0()VNDOSUHVHQWHUHRYHUIRU
P\QGLJKHWHURJDNWXHOOHQ ULQJVDNW¡UHU7HPDHUVRPEOHGLVNXWHUW
%HKRYHWIRUEHGUHLQIUDVWUXNWXUKHUXQGHUNDLDQOHJJRJMHUQEDQH
WUDQVSRUWVW¡WWHWLOPHOORPODJULQJDYYLUNHRJQ¡GYHQGLJKHWHQDYJRGH
LQYHVWHULQJVEHWLQJHOVHUIRUHYHQWXHOOHQ\HHLHUHDYIDEULNNHQSn7RIWH
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MEFs
organisasjonsutvalg
Endringer i MEFs organisasjon i framtiden?
MEFs Organisasjonsutvalg
hadde sitt første møte 8. april
2013 i MEF-huset.
Utvalget ble nedsatt av Hovedstyret før jul. I Strategisk plan
for MEF 2012 – 2016, som ble
vedtatt på Landsmøtet 2012,
står det blant annet: «I løpet
av strategiperioden nedsettes
et organisasjonsutvalg med
mandat å vurdere og komme
med forslag til hvordan MEF
kan styrke og utvikle det faglige arbeidet for ulike faggrupper. Som en del av arbeidet
skal organisasjonsutvalget
gjennomgå MEFs organisasjonsstruktur.»
På bildet fra venstre: Tore
Killi – Region Nord, leder i
Troms, Inge Melkevoll – Region Vest og medlem av Hovedstyret, leder for Organisasjonsutvalget, Asbjørn Sandås –
Region Sørvest, leder i Agder,
\YLQG%HUJVHW²UHJLRQVMHIL
Region Midt, Svein Nilsplass
– Region Øst, leder i Oppland,
Guttorm Kjelsvik – Seksjon
Ressurs og miljø, leder i Gjenvinning og avfallshåndtering,
Stein Gunnes – sjeføkonom
ved MEF hovedkontor, sekretær for Organisasjonsutvalget
og administrerende direktør
Trond Johannesen.

Introducing
Komatsu

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

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

www.komatsuforest.no
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5HJLRQ1RUG

cUHWVRSSO ULQJVEHGULIWHUL
5HJLRQ1RUG

6W\UHWLDYG)LQQPDUN¡QVNHU
YHONRPPHQVRPPHGOHPPHUWLO

8QGHUnUVP¡WHWVRPJLNNDYVWDEHOHQL7URPV¡PDUVEOHnUHWV
RSSO ULQJVEHGULIWHUIRUNnUHW

$OI:%HUJ$6.DUDVMRN
$OW·D/LQMHE\JJ$6$OWD
%M¡UQHYDWQ0DVNLQ$6%M¡UQHYDWQ

2.$%5HJLRQ1RUG¡QVNHUnJUDWXOHUHUGHWREHGULIWHQHIRUPHJHWJRG
LQQVDWVPHGO UOLQJHQHL'HVVYHUUHYDULQJHQDYEHGULIWHQHWLOVWHGH
SnnUVP¡WHWPHQEHYLVSnNnULQJHQYLOYLHWWHUVHQGHVnVQDUWVRPPXOLJ

2.$%5HJLRQ1RUGKDUY UWXWH
RJIRUHYLJHWVLQHO UOLQJHUXWH
SnMREE

)RU1RUGODQGYDUGH$0RDQ$6IUD6XOLWMHOPDVRPÀNNSULVHQRJL
7URPVYDUGHW1\GDOV0DVNLQVWDVMRQ$6IUD+DUVWDGVRPEOHNnUHWWLO
nUHWVRSSO ULQJVEHGULIW7DNNIRUÁRWWLQQVDWVWLOGHUHRJLNNHPLQVWWDNNHUYLDOOHGHDQGUHEHGULIWHQHVRPKDUO UOLQJHULYnUUHJLRQ

+DVVDQ$OL$EGLKDNLQHUO UOLQJLDQOHJJVPDVNLQI¡UHUIDJHWKRV0DVNLQHQWUHSUHQ¡U(LQDU6¡UHQVHQ$6L7URPV¡)RUWLGHQKROGHUHQWUHSUHQ¡UHQ
SnPHGHWQ\WWEROLJRPUnGHSnIDVWODQGVVLGHQRJKHUIDQWXQGHUWHJQHGH
YnUO UOLQJLIXOOWDUEHLGLJUDYHPDVNLQHQ+DVVDQWULYHVVY UWJRGWVRP
O UOLQJRJKDQI¡OHUDEVROXWWKDQKDUYDOJWUHWW\UNH,WLOOHJJHUGHWHWXQJW
RJK\JJHOLJPLOM¡LEHGULIWHQVRPJM¡UDWWULYVHOVIDNWRUHQVRPO UOLQJHU
K¡\
+DQV3HWWHU%ORPVWHUHQJHUDQOHJJVPDVNLQPHNDQLNHUO UOLQJKRV3RQ
(TXLSPHQW$6L7URPV¡+DQKDUYDOJWnWDWRnULO UHLEHGULIWHQ©-HJ
InUJRGHRJYDULHUWHRSSJDYHUVRPO UOLQJRJVnHUWULYVHOVIDNWRUHQK¡\Sn
DUEHLGVSODVVHQª
2OH0DWKLDV:DQJHURJVnVWDVMRQHUWSnDQOHJJL7URPV¡RJMREEHUIRU
WLGHQPHGNDEHOJU¡IWHUSn7URPVGDOVVLGHQ©-HJKDUInWWVOLSSHWLOWLGOLJ
RJMREEHUJRGWPHGGHDQGUH'HWWHHUÁRWWO ULQJ2OH0DWKLDVHUO UOLQJ
KRV(OYHQHV7UDQVSRUWRJ0DVNLQ$6ª

+DVVDQ$OL$EGLKDNLQ

+DQV3HWWHU
%ORPVWHUHQJ

0()DYG)LQQPDUNDUUDQJHUWHHQ
IDJRJnUVP¡WHWXUWLO.¡EHQKDYQ
²IHEUXDU
5HLVHQIUD2VORWLO.¡EHQKDYQIRUHJLNNPHG')'6VLQEnW3HDUO6HDZD\V,IRUELQGHOVHPHGEnWWXUHQYDUGHWIDJP¡WHKYRUOHYHUDQG¡UHU
LQIRUPHUWHRJRSSGDWHUWHPHGOHPPHQH
,.¡EHQKDYQEOHGHWWLGWLOEnGHJXLGHWEXVVWXUnUVP¡WHL0()RJ2.$%
VDPWIDEULNNEHV¡N
SHUVRQHUIUDPHGOHPVEHGULIWHUL)LQQPDUNGHOWRNSnWXUHQGYV
DYPHGOHPPHQH,WLOOHJJGHOWRNPHGOHPVÀUPDIUD7URPVQRHVRP
VW\UHWVDWWHVWRUSULVSn7RWDOWGHOWRNSHUVRQHUSnWXUHQ

2OH0DWKLDV:DQJ

FØRSTEHJELPSSKRIN
Send din bestilling til
ﬁrmapost@mef.no

Kr. 490,Passer for mindre
anlegg og kjøretøy

Medium Kr. 790,Passer for større og
mindre stasjonære anlegg
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Begge leveres
med festebrakett
Priser eks. mva og porto.
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Styret i MEF avd. Finnmark
2013 – 2014

STYRET I OKAB FINNMARK
2013 – 2014

Etter valget utgjør følgende personer styret i avd. Finnmark:
Leder:
Jan Erik Opgård (Alta),
Styremedlemmer:
Svend Ingvar Hoel Larsen (Hammerfest)
Tormod Svineng (Karasjok)
5R\7RUH$QGHUVHQ %HUOHYnJ
Roger Pettersen (Tana)
Vararepresentanter:
Paul Tore Kristensen (Alta)
Tormod Kristensen (Alta)

(WWHUYDOJHWXWJM¡UI¡OJHQGHSHUVRQHUVW\UHWL2.$%)LQQPDUN
Leder:
Svend Ingvar Hoel Larsen (Hammerfest)
Styremedlemmer:
Jan Erik Opgård (Alta)
Tormod Svineng (Karasjok)
5R\7RUH$QGHUVHQ %HUOHYnJ
Roger Pettersen (Tana)
Svein Lillevik (Kirkenes)
Vararepresentanter:
Paul Tore Kristensen (Alta)
Tormod Kristensen, (Alta).

Årsmøte avdeling Nordland
Årsmøtet i MEF avdeling Nordland
gikk av stabelen på sagnomsuste
Rica Meyergården Hotel 1. mars.
I den faglige delen presenterte
vararepresentant til Hovedstyre,
Svein-Erik Løvli, og administrerende direktør i MEF, Trond JohanQHVHQ0()VÁDJJVDNHUIRUnUHW
som kommer, samt status i bransjen.
Tall og fakta er i stor grad fundert på
undersøkelsene som MEF gjennomfører blant sine medlemsbedrifter og
som brukes som faktagrunnlag når
MEF er i dialog med premissgivere
for bransjen.
'DJOLJOHGHUL2.$%5HJLRQ
Nord, Johnny Lillegård delte ut
GLSORPWLO2%HUQKDUGVHQ$6$OOH
bedrifter som har fått lærlinger frem
til fagarbeider (bestått fagprøve) får
diplom.
Vibeke Hemmingsen (for tiden
konst. regionsjef) informerte kort
RP1RUGQRUVN%\JJRJ$QOHJJV-

messe 2013 som avholdes 14.-16juni i Tromsø, Vegforum Nord og
evaluering av Erfaringskonferansen
2012. Leder for VA-avdelingen i
Rana kommune, Hilde Sandstedt,
informerte om kommunens drift
og planer for VA-området. En av
ÁDJJVDNHQHL0()IRUHU¡NW
kunnskap om og fornyelse av VAnettet i kommune-Norge og MEF
har stor fokus på å komme i dialog
med kommuner på dette tema. Stein
Nerdal, som er lokal representant
IRU%U¡GUHQH'DKOJDIRUVDPOLQJHQ
en kort gjennomgang av handelsavtalens innhold.
Under årsmøtet ble sakene på
dagsorden behandlet og nytt styre
for 2013 ble valgt. Styre- og varamedlemmer er:
Styreleder:
%HULW6LYHUWVHQ
Styremedlem:
Ørjan Magnussen

Trine F. Eriksen
Ståle Nilsen
Espen Jenssen
Vararepresentant:
Harry Martinsen
Kathrine Moan Larsen
%M¡UQDU6WHIIHQVHQ
Arnt Aleksandersen
Idar Arne Rønning
Kvelden ble avsluttet med utsøkt
middag i Meyergårdens gamle
ORNDOHURJDYGHOLQJVOHGHU%HULW

Sivertsen takket avtroppende styremedlemmer Gunnar Hegstad og
2ODY%DNNHIRULQQVDWVHQ
Hegstad kom inn i styret som
vara i 2004, satt styremedlem i 2
perioder 2005-8 og 2011-2013 og
var leder for avdelingen i perioden
2ODY%DNNHKDUY UWVW\remedlem i 2 år fra 2011 til 2013.
Det var en del vær i Nordland i
perioden rundt årsmøtet, så både
Á\ELORJWRJKDGGHSUREOHPHUPHG
fremkommeligheten på grunn av
nedbør. For noen ble
hjemturen spesielt lang
og innholdsrik, og hele
infrastrukturen ble testet
– til lands, vanns og i
lufta med.
Gunnar Hegstad,
Berit Sivertsen og
Olav Bakke

Ren hydraulikkolje?
$UJR+\WRV¿OWHUKXVRJHOHPHQWHUJLUGHJ


NW RlMHUHQKHW



0LQGUH WU\NNfDll



/HQJUH VHUYLFHLQWHUYDllHU

lekang.com

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

1550 Hølen telefon 64 98 20 00 kundeservice@lekang.com
)RUKDQGlHUH RYHU KHlH lDQGHW
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Region Øst

VA-konferanse på Hedmarken
MEF avd. Hedmark inviterte til VA-konferanse
på Hamar den 19. mars. Tema for konferansen
var status, erfaringer og videre utbyggingsplaner
DY9$QHWWHWLGHÀUHKHGPDUNVNRPPXQHQH
Hamar, Ringsaker, Løten og Stange.
Randi Aamodt, MEFs Næringspolitiske
rådgiver,innledet om offentlige VA-statistikken i
de 4 kommunene. Terje Skramstad fra Norconsult gav oss et innblikk i prosjektering og byggekontroll av VA-nett.
Videre fortsatte hver av de 4 kommunene med
sine prioriteringer og planer for fremtiden.
HIAS, ved Målfrid Storfjell, deltok for å fortelle
oss om deres rolle i kommunenes VA-nett.
Trond Hulleberg, HS-medlem i Region Øst,
oppsummerte dagen som positiv. Det kom fram
at det vil bli mange oppgaver i tiden framover.
Han konkluderte med at konferansen var vellykket og bør gjentas også neste år.

Fra venstre ser vi Reidar Aas (Hamar kommune), Jens Petter Østerhaug (Løten kommune),
Målfrid Storfjell (HIAS), Knut Hushagen (Stange kommune) og Tor Simonsen (Ringsaker kommune).

Møte med entreprenører om fornyelse av driftskontrakt
MEF har tidligere og senest
på årets årsmøte for MEF
Hedmark og Oppland tatt opp
spørsmålet om mer byggherrestyrte driftskontrakter i
Statens vegvesen (SVV). 13.
mars gjennomførte SVV et
møte med representanter fra
MEF-bedrifter og riksentreprenører i Gudbrandsdalen

om fornyelse av driftskontrakt
0502 Nord-Gudbrandsdalen.
Kontrakten skal utlyses september 2013. Møtet ble arrangert på Norlandia Otta hotell
og tilsammen deltok rundt 25
personer. Første del av møtet
brukte SVV til å orientere om
kontrakten.

Andre del av møtet ble benyttet til å aktuelle problemstillinger vedrørende ny konkurranseutsetting:
DOWHUQDWLYHNRQWUDNWHU
,QQVSLOOIUD0()MIQRWDWQU
4-2012 – øvrige innspill

Nye modeller i serie V
MASKINER DU KAN STOLE PÅ!
xNytt REGZAM design
xLavere drivstoff forbruk og støynivå
xForbedret førerkomfort og ny APC kontroll
xØkt stabilitet og bedre tilgang for vedlikehold

Tlf 55 52 60 50 www.motorsalg.no
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RPIDQJYHGOLNHKROGVWLOWDNL
driftskontrakt – mengderabatt,
timepriser maskiner og mannskap, kopling driftskontrakt
investeringstiltak m.v. MEF
Oppland behandlet innspillene
fra SVV på et styremøte 22.
mars. Entreprenørenes synspunkter ble sammenfattet og
oversendt SVV samme dag.

AM KRØSSET
9LQQHUHQInUIHPÁD[ORGG
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Vinner i mars:
Johan Olsen
7900 Rørvik
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..............................................................................................................................................
Adresse:
..............................................................................................................................................
Poststed:
..............................................................................................................................................

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen,
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 7, mai
merk konvolutten “Krøsset”
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Sudoku
Løsning kommer i neste nr.
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Leirfossveien 27, 7038 Trondheim
Tlf. nr. 72 88 44 60 Tor Skjetne Mob: 415 61 908

www.skjetne-maskin.no
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Store gutter
gråter ikke
Bortsett fra når det skjer noe med
gravemaskinen eller dumperen.
Vel, vi overdriver kanskje litt. Men etter mer enn 35 års samarbeid
vet vi hvor viktig det er å holde anleggsmaskinene i drift. Skulle det
derfor skje en skade på noen av maskinene vet vi at skadeoppgjøret
bør skje både fort og rettferdig. Derfor løser vi mer enn halvparten
av alle saker innen 24 timer. Vi kaller det skadeoppgjør slik det
burde være.
Vil du vite mer?
Ta kontakt med en av våre MEF-spesialister på telefon 02400.

www.if.no/mef
02400

758_b

I samarbeid med

NESTE NUMMER
Kommer 21. mai

Bauma Verdens største visning av
anleggsmaskiner og annet tungt
utstyr åpnet dørene i midten av
april. Vi reiste til München med
presseakkreditering, kamera, et
åpent sinn og gode sko. Hva vi
kom hjem med får du se i neste
nummer.

Foto I JØRN SØDERHOLM
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LLENTAB Group designer, produserer og markedsfører stålbygg
med mange funksjoner for et bredt spekter av industrier og formål.
Samarbeid med oss hos LLENTAB gir deg en rekke fordeler. I tillegg
til våre resurser og vår kapasitet når det gjelder planlegging,
produksjon og montering, kan vi skreddersy våre bygninger.
Alle deler av konstruksjonen blir prefabrikkerte i våre moderne
og eﬀektive produksjonsanlegg i Europa.

Moderselskapet, LLENTAB AB har sitt hovedkvarter i Kungshamn,
Sverige. I løpet av de siste årene har selskapet gjennomgått en rask
utvikling med både økonomisk og geograﬁsk vekst. Gruppen har nå
datterselskaper rundt i Europa og Skandinavia, og en ny organisasjon
som er fokusert på internasjonal handel.

LLENTAB LEVERER:
Komplette bygg

Sandwichpaneler

Takstoler

Be om et tilbud!
Hovedkontor Oslo
tlf. 977 07 300

www.llentab.no

Avd. Bergen
tlf. 553 92 600

Avd. Trondheim
tlf. 977 07 300

D-SERIE HJULGRAVEMASKINER

EN FANTASTISK
ARBEIDSPLASS
Gode hjulgraverførere vokser ikke på trær. De fortjener den beste maskinen, det
beste utstyret, og det beste førermiljøet.

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

Bed D"serien har Kolvo tatt markedets Ãneste hjulgravemaskin enda et steg videre.
Nye kraftigere dieselmotorer, økt løftekapasitet, bedre trekkraft og et oppgradert
hydraulikksystem sørger for ytelser i toppklasse. Ny vifte-styring og “ECO-mode”
bidrar til enda lavere dieselforbruk. Et nytt kompakt design gir enklere tilgang til
maskinens servicepunkter. Og førermiljøet har blitt enda bedre, med blant annet ny
ergonomisk førerstol, og et nytt kjøreprogram for behagelig kjøring på vei.
Bransjens best utbygde serviceapparat, lavt dieselforbruk og høy annenhåndsverdi
bidrar til at førerens førstevalg også gir best totaløkonomi.

