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Call the experts© for en kraftig korthekker

Komatsu PC138US-10
•	Stabil,	stor	løftekapasitet
•	Liten	svingradius
•	Stor	løftehøyde
•	Stor	hytte,	høy	komfort

•	Komatsu	CARE™,	gratis	
vedlikeholdsprogram

•	Høy	driftssikkerhet

•	Steg	IIIB	motor
•	Vedlikeholdsfri	katalysator
•	KOMTRAX™,	Komatsu	trådløst	maskinkontrollsystem

Ulvenveien 84, Postboks 185 Økern, 0510 Oslo, Tlf. 22 88 72 00www.hesselberg.no

komatsu_PC138US-10_B_260x185no.indd   1 28.01.2015   15:44:44

Møt oss på 
stand B4

DIESELBENSIN DIESELBENSIN

Ikke mist hestekrefter!

Mer kraft og akselerasjon.
milesPLUS® inneholder et forbedret funksjonsadditiv som rengjør 
motoren og forhindrer oppbyggingen av nye avleiringer. Alt for at din 
motor ikke skal miste hestekrefter. Bruker du milesPLUS regelmessig 
vil din motor få en bedre forbrenning med mindre friksjon, samt 
raskere respons ved gasspådrag. Din motor vil rett og slett gå mykere. 
Dette gir mindre slitasje på motoren, lavere forbruk og mindre 
utslipp. Prøv milesPLUS neste gang du fyller tanken på Statoil, og få 
mer kraft og akselerasjon.

*�� Reduksjon�i�drivstofforbruk�samt�andre�fordeler�ved�bruk�av�milesPLUS®�drivstoff�avhenger�av�den�enkelte�motor,�sjåførens�
� kjørestil�og�de�generelle�kjøreforholdene.�Les�mer�om�milesPLUS®�drivstoff�og�våre�testresultater�på�statoil.no.



• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

• Stikking/maskinstyring - vei/jernbane/bygg
• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Grunnlags- og setningsmålinger
• 3D-modeller for prosjektering/BIM
• Kartlegging med droner
• Eiendomsmålinger

• Digitalisering og arkiv
• Datafangst i felt
• Konsulenttjenester
• Eiendomsskatt og matrikkel
• Utviklingstjenester

PMS 280
PMS 398810 33 400

firmapost@geomatikk.no
www.geomatikk.no

810 33 400
post.survey@geomatikk.no
www.geomatikk-survey.no

73 10 99 50 
post@geomatikk-ikt.no
www.geomatikk-ikt.noG
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Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Oppmålingstjenester

Dokumenthåndtering, datafangst i felt

Spør oss - før du graver
Geomatikk utfører gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for mange 
kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur. Registrer henvendelsene 
på vår kundeportal - eller kontakt vårt kundesenter.

Se komplett oversikt på www.gravemelding.no

PMS 280
PMS 398

Nye rutiner for 
gravemelding og kabelpåvisning

PMS 280
PMS 398

Telenor og Canal Digital Kabel-TV vil innføre en ny betalingsmodell for 
utlevering av kart og kabelpåvisning i felt. 

Fra 1. april må brukerne selv betale et gebyr for disse tjenestene til 
selskapet Geomatikk. Dette er en kostnad Telenor og Canal Digital Kabel-TV 
har tatt tidligere. 

Visse byggherrer vil fortsatt få utført tjenesten gratis.

Kravene til gjennomføring av tjenesten vil være uendret.

For flere detaljer se www.gravemelding.no   

Geosynteter og rørprodukter
-bredt utvalg, lang erfaring og høy kompetanse

Geosyntia AS
Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka

Tel. 67 15 92 90 E-post: post@geosyntia.no
geosyntia.no

Fiberduk til separasjon

Gabioner med jordarmering - Fetsund

Armering av vei - Golsfjellet

Bunntetting med membran - Haugesund

PE DV Rør Ø 3500mm som bro - Ifjordfjellet HelCor stålrørskulvert - Østfold

K3XL PE DV Rør som kulvert MP 200 flerplaterør som skiundergang - Hafjell
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Å jobbe for utlendinger
Så skjedde det igjen: En stor veikontrakt gikk til et utenlandsk selskap til lav pris. Selskapet inngikk avtaler med lokale 
selskaper som UE og leverandører. Så gikk det hele til helvete under fullt medieflomlys, og med følgende store tap for 
de lokale selskapene. 

Forrige gang var det Alpine Bau fra Østerrike som gikk konkurs. Denne gangen var det spanske OSSA, som hadde 
en E6-kontrakt ved Sørkjosen i Nord-Troms. Selskapet gikk ikke konkurs, men det gikk så smått med framdriften at 
Statens vegvesen annullerte hele kontrakten.

Klasvoll Maskinstasjon hadde en UE-kontrakt på 23 millioner, på bygging av et stykke vei i dagen. Den jobben var så 
stor at det lille selskapet ikke hadde noe annet akkurat nå. 

E6 Talvik Bensin og diesel AS – Frode Kjellmanns énmannsforetak – hadde fått det han trodde var en god avtale om 
utleie av maskiner og leveranse på all diesel og smøreolje til prosjektet. Så god at han investerte åtte millioner i maskiner 
og utstyr for utleie. Derav fire millioner i en flunke ny Volvo L250H tunnellaster.
Risikabelt? Ja visst. Men oppdragsgiveren hadde jo kontrakt med Statens vegvesen, og han skulle jobbe sammen med 
spanjolene i hele anleggsperioden. Heldigvis har Kjellmann beholdt en god dialog med spanjolene, og det ser ut til at 
han får utstyret inn på annet arbeid. 

Ingen av dem hadde kontraktsformuleringer som kunne berge dem når OSSA fikk fyken. 
Statens vegvesen toer sine hender, og frasier seg ethvert ansvar for underentreprenører og –leverandører. 
Selvfølgelig gjør de det. Byggherren har intet ansvar for tap selskaper lenger nede i kontraktskjeden måtte få hvis de 
sparker selskapet på toppen. Så langt strekker ikke solidaransvaret seg. 

Man kan godt være kritisk til at Statens vegvesen så hjertelig ønsker utenlandske selskaper velkommen. Men tror du 
de kommer tuslende slukøret, med lua i hånda, og «unnskyld, vi tok feil. Kan du ta jobben?» av den grunn. 
Nettopp.Alpine Bau var stygt. Sørkjosen var ikke fullt så stygt, og rammet ikke like mange. Men 
det er alvorlig for de det gjelder. 

Vi må bare håpe at etaten lærer av det. For entreprenørnæringen minner de to saken i alle fall om 
én ting: UE-en og leverandøren jobber ikke for veivesenet, de jobber for et utenlandsk selskap. 

Det er lurt å sikre seg deretter. Lurt, men ikke lett. 

Jørn Søderholm
jos@mef.no

FRIERI: Noen dager etter 
at dette bladet lander i 
lesernes postkasser åpner 
dørene til Vei og Anlegg 
2015. Årets store møtested 
for de som er interessert 
i anlegg og dertil hørende 
tungt utstyr. 
Og ikke fullt så tungt. Det 
blir noen dager med mange 
hyggelige møter mellom 
selgere og kjøpere, mellom 
gamle og nye venner. Kar-
sten Haukaas (t.h.) i Sitech 
Norway er klar som bare 
det. Her sammen med Peter 
Strand i Trimble. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Abonnement: 11 utgaver pr år. Kun kr 630,- 
Bestill hos kundeservice. Tlf 67 11 38 19, epost am@aboservice.no. 
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Holtefjell VVS i Drammen startet opp i 2005 med kun tre ansatte.  
Men de vokste hurtig og er i dag en stor aktør i denne regionen.
- Den raske veksten førte til at de sprengte noen kredittgrenser 
underveis, forteller Henning Jordan.
- Men vi hadde hele tiden troen på dem, og forsøkte å stå dem bi 
mens det stod på som verst. 
Derfor er det kanskje ikke så rart at daglig leder Øivind Syvertsen i 
Holtefjell roser relasjonene mellom dem og Heidenreich, og takker 
Henning for støtten de har fått.
- Skulle bare mangle, svarer Henning kontant.
- Vi er her jo for å hjelpe kundene våre.

Distriksansvarlig 
Henning Jordan, 

Heidenreich avd. Drammen

www.heidenreich.no
tlf.: 22 02 42 00

– VI MÅTTE 
JO BARE 

HJELPE...

ENKLEST Å HANDLE MED
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Møt oss på 
stand HQ9
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Er du interessert  
i våre produkter?
Du kan alltid besøke oss ved kontoret 
vårt på Frogner. Og vi er også
til stede på følgende messe:

06. – 10.05.2015
standnummer C 20,
øvre område
Hellerudsletta

www.wackerneuson.no
Send oss en e-post:
info-no@wackerneuson.com

Med 40km / t, den raskeste  

gravemaskin på hjul i sin klasse
BESØK OSS

på vår stand C 20  

på Vei og Anlegg

HØY KOMPRIMERINGSYTELSE! 

Med ekstremt lave vibrasjoner hånd-arm.

NO_WN_ADV_Anleggsmaskinen_185x126_032015_1503193_02.indd   1 26.03.15   13:40

NYHETER

Nytt veiselskap skal effektivisere norsk veibygging
- Planlegging og bygging av vei 
endres fra «stykkevis og delt» 
til «strekningsvis og helt».

Det sa Linda Hofstad Helleland (H) under en 
pressekonferanse på Stortinget 14. april. Hun 
presenterte planene sammen med samferdselsmi-
nister Ketil Solvik-Olsen (Frp), Hans Fredrik Grøvan 
(KrF) og Abid Raja (V).

Hovedhensikten med det nye veiselskapet er 
å gjøre veiutbygging billigere og mer effektiv. De 
fire samarbeidspartiene spytter inn 130 milliarder 
kroner for at selskapet de neste 20 årene skal 
kunne planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde i 
første omgang syv større veistrekninger.

Disse veistrekningene er: E39 Lyngdal–Ålgård, 
E18/E39 Kristiansand–Lyngdal, E18 Langangen–
Grimstad, E6 Kolomoen–Moelv, E6 Moelv–Ensby, 
E6 Ulsberg–Melhus og E6 Ranheim–Åsen.

Samarbeidspartiene vil også utvide ordningen 
med veibygging gjennom offentlig-privat-samar-

beid (OPS), som overlater ansvaret for 
planlegging, bygging, drifting og vedlike-
hold av veier til private aktører.

– Vi vil øke bruken av OPS og gjøre det 
på en smartere måte. De aktuelle veis-
trekningene vil være lange og sammen-
hengende, med prosjekter i størrelses-
orden tre til seks milliarder kroner, sa 
Solvik-Olsen. 

Illustrasjonsbilde, fra utbyggingen av E6 Vinstra-Sjoa, oktober 2014. (FOTO RUNAR F. DALER). Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kjørte 
E6 Oslo-Kirkenes sommeren 2014. 
(FOTO: SD/TOR MIDTBØ)

Regjeringen endrer reglene for 
permittering: Arbeidsgivers dager 
med lønnsplikt reduseres til 10 dager. 

Det vil si at innstrammingen som ble innført 1. januar 
2014 reverseres, og reglene tilbakeføres til det de var 
før innstrammingen. 

Det var under den sentrale lønnsforhandlingen at 
NHO, LO og YS ble enige om et felles brev til stats-
minister Erna Solberg hvor de ba om en endring i 
permitteringsreglene. Allerede dagen etter kom svaret 
fra regjeringen: Arbeidsgivers dager med lønnsplikt 
ved permittering reduseres fra 20 til 10 dager.

– Regjeringen vektlegger partenes syn. Det kan 
være behov for å være føre var i dagens situasjon. 
Regjeringen vil derfor foreslå enkelte endringer i 
permitteringsregelverket for Stortinget med Revidert 
nasjonalbudsjett som legges fram 12. mai. Konkret 
vil vi foreslå å øke den maksimale dagpengeperioden 
under permittering fra 26 til 30 uker, samt å redusere 
bedriftenes lønnsplikt under permittering fra 20 til 10 
dager med virkning fra 1. juli 2015, skriver statsminis-
ter Erna Solberg i brevet til partene.

Varsler bedre 
permitterings regler
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Produktiv. Allsidig. Pålitelig.

UNNGÅ 
SVEISEBRUDD 
OG NEDETID 
Velg KVX E2® med 
påboltede adapter. 

                  PLOGFABRIKKVEGEN 10, 4353 KLEPP STASJON

TLF.: 51 78 50 80, FAKS: 51 78 50 81, E-POST: KVX@KVX.NO
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EY FREMTIDENS
TANNSYSTEM

Les mer: kvx.no/e2
Film av E2:

Møt oss:

LOEN- 
DAGENE

NASTA AS, Bommestadmoa 8, 3270 Larvik
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik, t: +47 33 13 26 00 

f: +47 33 11 45 52, www.nasta.no
www.facebook.com/nastagravemaskin

Møt stjernene

LA DEG 
IMPONERE 
OG FASCINERE!

Har du tenkt deg til Vei og Anlegg? 

Da vil du finne følgende på Nasta sin stand D10: Hitachi 
hjullastere, hjul- og beltegravere samt tip-truck. Bell sender 
sin nyeste rammestyrte dumper direkte fra Intermat i Paris. 
Dessuten har vi med oss et rikholdig utvalg deler og utstyr, 
inkludert den nye komprimeringsserien fra Hitachi.
 
Vårt mål er å gi deg den beste messeopplevelsen uansett 
om du er 3, 30 eller 80 år, maskinfører eller konserneier. 
 
En kunnskapsrik og serviceinnstilt gjeng hos Nasta ønsker 
hjertelig velkommen til stand D10!

A4 sider   44 07.04.15   18:34

Stor avfalls-
kontrakt i Oslo
Innhenting av husholdningsavfall har i Oslo har 
vært konkurranseutsatt fire ganger siden 1992. 
Oslo kommune skal nå kjøpe renovasjonstjenester 
for femte gang. Tilbudsfristen er 5. mai og de nye 
kontraktene skal gjelde fra oktober 2016.

Tidligere fikk konkurrerende leverandører 
ekstrapoeng i tilbudsevaluering for miljøvennlige 
løsninger. Nå har de ikke noe valg. Renovasjonseta-
ten stiller flere absolutte krav til klima- og miljø-
vennlige løsninger. For eksempel skal bilene gå på 
biogass, sjåfører skal kjøre energiøkonomisk, leve-
randørs eventuelle personbiler skal være utslipps-
frie, og minst tolv renovasjonsbiler skal ha elektrisk 
drevet påbygg (flere enn tolv gir ekstrapoeng).

Volvo FH med 
sterkere front

– Den forsterkede støtfangeren gjør vårt flaggskip 
Volvo FH enda mer allsidig gjennom at den tilfører en 
mer robust profil til lastebilens overlegne kraft, dyna-
miske kjøreopplevelse og høye komfortnivå. Dette gjør 
lastebilen også egnet for miljøer der det er stor risiko 
for skader, sier Ricard Fritz, sjef for merkevaren Volvo 
Trucks i en pressemelding.

Den nye forsterkede støtfangeren er laget ut fra 
samme prinsipper som fronten til Volvo FMX, som er 
bygget spesielt for krevende anleggsarbeid. Hjørnene og 
kneplaten er laget av 3 mm tykt stål. Det faste fottrinnet 
over kneplaten er integrert i konstruksjonen.

Den nye forsterkede støtfangeren som tilbys på Volvo 
FH og Volvo FH16, vises for første gang for kunder og 
andre interesserte på bygg- og anleggsmessen Intermat i 
Paris fra 20. til 25. april 2015.
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NYTT OM NAVN
Bulder AS

Erik Brudvik er ansatt hos Bulder Maskin 
som distriktsjef for Hordaland Sør og 
Rogaland. Han er utdannet økonom. De siste 
årene har han jobbet som selger for Tiller AS 
med salg av bil- og industrilakk og utstyr til 
bilverksted. Erik har kontor i Rådalen med 
treffes nok mest ute i distriktet.

Vidar Jansen har begynt i Bulder Utstyr som produktsjef for 
Rasco veivedlikeholdsutstyr. Vidar er bosatt i Moelv er gift 

og har to barn. Han er utdannet maskinin-
geniør og har tilegnet seg en unik erfaring 
og kompetanse omkring utstyr til vei og 
flyplass vedlikehold. Tidligere har Vidar 
vært ansatt i bl.a. Øveraasen AS/Øveråsen 
Schmidt AS som salgs- og produktsjef for 
vei- og jernbaneutstyr og hos Pon Equip-

ment med ansvar for vintervedlikeholdsutstyr. Fra 2013 
jobbet han heltid for produsenten av TWO friksjonsmålere. 
Vidar vil fortsette å jobbe med TWO, i tillegg til jobben som 
produktsjef for kvalitetsproduktene fra Rasco.

Skjetne Maskin AS
Tor Skjetne (66), som etablerte Skjetne 
Maskin AS 2003, fratrer som daglig leder. 
Han fortsetter som styreformann, med 
hovedfokus på å videreutvikle firmaet samt 
å ta vare på gode kunde- og leverandørrela-
sjoner gjennom mange år.

Kristian Skjetne (34) er ansatt som daglig 
leder i Skjetne Maskin AS. Kristian er i tillegg 
medeier i firmaet. Kristian har 9 års erfaring 
fra forskjellige avdelinger i Forsvaret, de 
siste årene som løytnant. Han har jobbet 5 
år i Skjetne Maskin AS tidligere.

Morten Holdahl (36) er ansatt som salgsre-
presentant fra høsten 2014. Morten har bred 
erfaring og har tidligere jobbet innen admi-
nistrasjon og salg. Han har også erfaring fra 
transport-, anleggs- og energibransjen. Han 
kjører både anleggsmaskiner og lastebil, 
og han er utdannet innen prosjektstyring, 

økonomi og administrasjon.

Steffen Krogstad (21) er ansatt som service-
mekaniker. Steffen var tidligere reparatør hos 
Reinertsen AS, og hadde en del oppdrag for 
Skjetne Maskin. 

Tveito Maskin AS
Hallgeir Lie er ansatt som ny daglig leder i Tveito Maskin 
AS. Han har vært ansatt i bedriften som prosjektleder de 
siste 18 årene. Før det hadde han en tilsvarende stilling hos 
Arne Olav Lund AS.

Avtroppende daglig leder Bjørn Vidar Nesheim skal fortsatt 
jobbe med «sentrale oppgaver» i bedriften.

Anleggsleder Erlend Solheim tar over som prosjektleder. 
Han har vært ansatt i firmaet i 15 år, hovedsakelig som 
anleggsleder.

Tveito Maskin AS holder til i Lunde i Telemark. Rett før jul 
ble firmaet solgt til Hallgeir Lie og Erlend Solheim.

Avtroppende og på-
troppende daglig leder, 
Bjørn Vidar Nesheim 
(t.v.) og Hallgeir Lie.

Bestilling: 69 10 23 00
Netthandel: www.okonomi-deler.no     

Stort utvalg av hydraulikk
     

Ramstadveien 1 
1850 Mysen
Tlf. 69 89 88 60

www.hsstilhenger.no

Mannskapsvogner
Håndverkere stiller vidt forskjellige krav til 
mannskapsvogner. Noen har behov for 
spise-oppholdsrom, eller et sted og avholde 
byggemøter. Andre 
trenger beboelsesløs-
ninger, eller kombina-
sjonsløsninger. Scan-
vogn tilbyr et bredt 
utvalg av modeller 
og løsninger som kan 
tilpasses individuelt 
til hver enkelt kundes 
behov.

Proff hengere
HSS tilbyr Norges største utvalg av tilhengere 
for professjonelle brukere. Planhengere, mas-
kinhengere, tipphengere, biltransportheng-
gere og cargohengere for å nevne litt av det 
leveringsprogrammet omfatter.

HSS Tilhengersenter
På Mysen fi nnes Norges største tilhengersen-
ter med tilhengere fra 12 ledende europeiske 
tilhengerprodusenter. På Mysen kan man se 
det beste fra hver av disse produsentene. 
Tilsammen blir det et unikt tilhengerprogram 
med mer enn 250 forskjellige modeller. På 
vår hjemmeside fi nnes hele utvalget og hvor 
man fi nner nærmeste forhandler.

Scanvogn modell 320 og 420
Modell 320 og 420 benyttes som 4- og 6-manns 
spise- og toalettvogn. Separat verktøyrom m/varme. 
Toalettrom med inngang fra utsiden. 
Leveres i lengde 320 og 420 cm

M+E maskinhenger
Flere modeller for
transport av minigravere 
og småmaskiner.

Agados Atlas 3-veis tipphenger
Standard med elektrohydraulisk 3-veis tipp. 
Kan eventuellt leveres med netting-grinder, karmsett, 
kjørebruer, trådløs � ernkontroll og integrert batterilader.

Gunstige 
fi nansierings

ordninger!

Scanvogn Badmobil
Et komplett mobilt baderom av 
høy standard med alle nød-
vendige installasjoner. Smart 
løsning ved f.eks oppussing /
ombygging av bad. Inneholder 
dusj og toalett.
Størrelse 240 x 185   
Lengde 240 cm.

Mannskapsvogner og proff hengere
fra Norges største tilhengersenter

Flere arbeidsulykker  
i bygge- og anleggsbransjen
I 2011 ble det registrert 481 ulykker hos 
Arbeidstilsynet, mens i 2014 hadde tallet 
steget til 597 på landsbasis.

- Vi vet at ikke alle ulykker blir meldt, 
og at underrapporteringen kan være 
omfattende. Alle arbeidsgivere har imid-
lertid plikt til å melde ifra om alvorlige 
arbeidsulykker, sier seniorrådgiver Asgeir 
Winge i Arbeidstilsynet i Trondheim. 

Daglig leder i Tromas AS i Trondheim, 
Geir Humbernes, mener nytteverdien 
av å tenke sikkerhet på arbeidsplassen 
er stor. Selskapet tilbyr grunnleggende 
kurs i verktøyforskriftenes § 555, der 
målgruppen er alle som bruker håndholdt 
verktøy. Humbernes hevder det finnes 
mange aktører på markedet som repare-
rer utstyr uten godkjenning, og stiller seg 
kritisk til dette.

- Inntrykket er at det selv etter 
dagens krav, fortsatt utføres denne type 

arbeid. Folk bør være mer observant 
rundt dette. Ringvirkningene kan bli 

store og det skaper utrygghet i bransjen, 
mener han.

Thor Olaf Staven (t.v.) og Geir Humbernes i Tromas AS råder folk til å benytte godkjente autoriserte 
elektroverksted.

Storstilt 
kampanje mot 
skogbrann

Skogbrannfaren er økende som følge av klimaendringer. Det 
blir varmere og tørrere somre mange steder i landet, og med 
det øker også risikoen for at en liten brann blir en storbrann. 
Med dette som bakteppe står nå skog- og beredskapsaktører 
sammen bak kampanjen som lanseres under slagordet «Vær 
med å beskytte skogen mot brann – bli en skogens brannvok-
ter». 

Kampanjen vil gjennom sosiale medier, annonser og aktivi-
teter det kommende året informere allmennheten om sikker 
bruk av ild skog og mark. Den 10.mai sparkes det hele i gang 
med et stort åpningsarrangement på Sognsvann i Oslo. Her kan 
man se skogbrannhelikopteret i aksjon, brannvesenet viser 
frem skogbrannutstyr og lar publikum få prøve å slukke, barna 
krones til Skogens brannvoktere, og det blir mange aktiviteter 
for barnefamilier.  

(ILLUSTRASJONSFOTO: AGDERPOSTEN)
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Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist, 
med et unikt produktutvalg innen VVS, VA, Elektro, 
i tillegg til Verktøy, maskiner og verneutstyr. Som 
kunde hos oss trenger du med andre ord bare å 
forholde deg til én leverandør.

ahlsell.no

Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

TverrfagligGrossist.indd   4 1/22/2015   7:57:31 PM

Dometic Norway A/S
Østerøyveien 46 · 3236 Sandefjord
Tlf: +47 33 42 84 50 · Fax: +47 33 42 84 59
E-post: firmapost@dometic.no
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WAECO PerfectView M7LX
7" Digitatal farge LCD-skjerm
 

• Enkel demontering takket være  
 Easylinkfestet
• LED-basert bakgrunnsbelysning
• Optimal bildekvalitet også i lave  
 temperaturer
• To kamerainnganger med signalgjenkjenning
• Normal- eller speilbildefunksjon
• Bildeinnstillinger kan lagres per kamerainngang
• USB-ladeutgang
• For 12 og 24 Volt driftsspenning
• Kan kombineres med alle PerfectView kameraer

WAECO er Europas markedsleder på ryggekamerasystemer. 

I dag leverer vi kamerasystemer til lastebiler, trucker, traktorer, skurtreskere, 

skogsmaskiner, stridsvogner, flytrekkere, bobiler, buss og skapbyggere m.m.  

over hele Europa. 

 Vi startet allerede i 1994 og har fortsatt å utvikle ryggekamerasystemer etter 

våre kunders praktiske erfaringer og behov. Vi har altså nu 20 års erfaring med 

disse produktene.

 WAECO feirer i år sitt 40-års jubileum, og det ønsker vi feire med en 

jubileumstilbud på et komplett ryggevideosystem:

WAECO PerfectView RVS 764 (CAM604 + M7LX) Pris* 6.499,- ink mva

Jubileumstilbud
YEARS

WAECO PerfectView Cam 604
HD-Kamera med 2-trinn zoom
 

• Bildevinkel: 153° for kort sikt / 83° for lang sikt
• Infrarøde LED-lamper for optimal nattsikt
• Temperaturregulert oppvarming
• Integrert mikrofon
• Utskiftbar steinbeskyttelse skjerm

FOR BRUK I ALLE TYPER KjøRETøY!

PRIS*

6.499,- 
ink mva

NYHET
2-trinn 
zoom

Hæhre fortsetter med TESS  
Partnershop
TESS har tegnet ny Partnershop-avtale 
med Hæhre Entreprenør AS. Avtalen 
gjelder fra 1. januar 2016 og frem til 
2021. Begivenheten betyr mye for TESS 
Vikersund, som mot slutten av 2015 skal 
flytte inn i et splitter nytt næringsbygg.  

Det var i 2006 at TESS iverksatte Part-
nershop sammen med Hæhre Entrepre-
nør. Siden den gang har det vært en god 
utvikling. Så god at kunden ønsker å gå 
videre med ordningen. 

– Samarbeidet i den tiden som har 
gått har utviklet seg veldig positivt. 
Partnershop-en har flinke og kompe-
tente folk. Like viktig for oss er det at 
avtalen fungerer godt ute på anleggene, 
uansett hvor vi måtte befinne oss, sier 
maskinkoordinator Lars Hæhre i Hæhre 
Entreprenør AS i en pressemelding. 
Vareforsyninger ute på anlegg besørges 

av nærmeste TESS Servicesenter, uansett 
anleggslokasjon. 

Det som er nytt i avtalen som gjelder 
fra 2016 er at TESS skal levere relevante 
kurs og faglige oppdateringer til Hæhre.

Fra venste: Sales Director Integrated Supply 
Roar Kleven (TESS as), kundeansvarlig Stian 
Håre (TESS Vikersund), avdelingsleder Stian 
Solbakken (TESS Vikersund), maskinkoordi-
nator Lars Hæhre (Hæhre Entreprenør) og 
Frank Ole Sørensen (Hæhre Entreprenør). 
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KILDE: SSB

Skogsmaskinindeksen er korrigert
NTNU beklager at indeksen fom. 2. kvartal 2012 ble beregnet 
med for lav lønn. Dette har over tid ført til at indeksen pr. 3. 
kvartal 2014 var 5,58 poeng eller 4,47 prosent for lav. Feilen 
er nå rettet, og indeksen er riktig beregnet. De riktige tallene er 

ført inn i tabellen, slik at hele tabellen nå er oppdatert.  
Har du spørsmål, ta kontakt med MEF v/ Stein Gunnes, telefon 
22 40 29 25.

SkogsmaskinindeksenAnleggsmaskinindeksen

385,0

405,0

425,0

445,0

465,0

485,0

505,0

525,0

Måned

100,0
101,1

102,3
103,1

105,3 105,1

106,4

108,0 107,9 108,2

111,7
111,1

112,2
111,5

114,6 114,1

116,3
116,9

117,7

120,7

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

Måned

Ivareta sikkerheten 
på arbeidsplassen

Mobil: 958 99 701
Fax: 51 85 62 91

john@anleggssystemer.no
www.anleggssystemer.no

Selvreisende kraner 
Grøftespuntkasser 
Byggegjerder 
Salg/utleie 
Containere 

Med RoRo-konseptet ønsker vi økt fokus på den maritime korridor som 
en foretrukket transportveg på internasjonale frakter. Rullende last og 
store kolli via sjøveien – for økt sikkerhet og lavere kostnader www.moldegaard.no

Med RoRo-konseptet ønsker vi økt fokus på den maritime korridor som 

Fra mai starter ny RoRo-rute mellom 
Nord-Norge, Vestlandet og Europa.

NYHET

Via Cuxhaven og Bremerhaven tilbyr vi frakt av 
bl.a. alle typer anleggsmaskiner til og fra de fl este 
destinasjoner i Europa og oversjøisk.

N O R W A Y  –  E U R O P E  –  W O R L D  W I D E  C O N N E C T I O N S

www.roro.no

Over sjø og land

Visualiser

Registrer

Kommuniser

NÅR 
SOM HELST

HVOR 
SOM HELST

GEMINI  3D FELTwww.powel.no/felt

Ny Felt-løsning fra Gemini 
Terreng & Entreprenør kommer snart

Møt oss på 
stand HJ7

Store Norske 
på Svalbard 
forlenger med  
AF Gruppen
AF Gruppen har inngått avtale med Store 
Norske Spitsbergen Grubekompani om forlen-
gelse av kontrakten på transport, anleggs- og 
vedlikeholdstjenester i Svea og Lunckefjell til 
september 2018. 

Kontrakten omfatter transport av kull, vedli-
kehold av veier, flyplass og annen infrastruktur 
i Svea. 

Avtalens verdi er anslått til MNOK 250.
– Vi ser frem til å fortsette det gode samar-

beidet med SNSG på Svalbard og at AF kan 
fortsette å bidra med vår erfaring fra anleggs-
virksomhet til at vår kunde skal lykkes, sier 
Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen i en 
pressemelding.

WIKS 
leverer til 
Volvo Truck 
Center
WIKS AS, som leverer hjulbrakker, i første 
rekke til bygg- og anleggsbransjen, har nylig 
inngått avtale om en leveranse av påbygg til 
Volvo Truck Center. Initielt vil fokuset ligge på 
plan-, tipp- og skappåbygg til Renault Master 
og Renault D distribusjonskjøretøyer opp til 
7500 kg. 

Ifølge en pressemelding ser WIKS AS et 
stort potensial i samarbeidet med Volvo Truck 
Center. 

Det vil bli bygd opp en standardportefølje 
av påbygg rettet mot volumløsningene, og 
selskapet vil i tillegg ha et fleksibelt opplegg 
for kundetilpasning av løsninger. 

Volvo Truck Center har allerede solgt den 
første Renault Master med 4WD og WIKS 
tipp-påbygg til Fjellregionen Interkommunale 
Avfallsselskap AS (FIAS), Tolga.

Færre døde på norske veger
Selv om hele 11 personer omkom i trafikken i mars, dør det færre på norske veger enn noensinne.

25 har omkommet i 2015 viser Vegvesenets foreløpige tall, noe som er sju færre enn i fjor.
- Jeg er glad for at den positive nedgangen i ulykkesstatistikken. Men dette er langt mer enn tall og statistikk. Bak hver 

eneste ulykke ligger det skjebner, som vil berøre og prege familier, venner og lokalsamfunn for alltid. Derfor er trafikksikker-
het vår viktigste oppgave, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Tallene for januar og februar var rekordlave med 14, fordelt på sju omkomne på hver av månedene. Selv om mars har 
krevd 11 menneskeliv i ni dødsulykker, er 25 trolig det laveste kvartalstallet noensinne.
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GODT DEKKET MED WIIKHALL

WiikHall er en rimelig, fleksibel og trygg løsning. 
I forhold til et permanent bygg er bruksområdene 
flere og totaløkonomien bedre. Leveres i størrelse 
fra 15 meter bredde. Lengden er ubegrenset.

RING 64 83 55 00 FOR NÆRMERE INFORMASJON

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

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Størst i Norge på veirekkverk

Over 40 års erfaring

MEF-medlem

48 ansatte og en omsetning 
på over 150 millioner

innovativa entreprenadredskap

UFo redskap
stora JoBB krÄver 
Lite Mer av aLLt.

UMeå FörsÄLJning aB, LÄrLingsg. 8, 904 22 UMeå, sverige. 
teL: +46 (0)90 120770

www.UFoaB.se

välkomna till monter Ho3!

Ny veileder 
for oppfølging 
av lønns- og 
arbeidsvilkår
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har lansert en 
ny veileder om beste praksis ved oppfølging av lønns- 
og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Veilederen er en 
del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. 
Offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester for 
420 milliarder kroner hvert år og har et særlig ansvar 
for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping 
i sine kontrakter.

– Offentlige anskaffelser er et viktig strategisk virke-
middel for å bekjempe og motvirke arbeidslivskrimina-
litet og sosial dumping. Det er derfor viktig at offentlige 
virksomheter gjennom sine anskaffelser går foran i 
arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv, sier avde-
lingsdirektør Dag Strømsnes i en pressemelding.

Behovet for 
containere vil øke
– Vi ser klare tegn i markedet på at antallet for contai-
nere kommer til å øke i årene som kommer. Bruksområ-
dene utvides, samtidig som mer gods fraktes i contai-
nere, sier Arne Vold hos Container Terje Vold AS (CTV) i 
Trondheim i en pressemelding.

I skipsfarten i Norge ble det transportert 1,7 milli-
oner tonn gods i containere i 3. kvartal 2014, dette 
utgjør 10,5 prosent mer enn samme kvartal i 2013. Fra 
2012 til 2013 økte godsmengden på jernbane med 3,8 
prosent. Gjennomsnittlig godsmengde per container var 
12,5 tonn i 3. kvartal 2014, mot 11,9 tonn i tilsvarende 
kvartal i 2013. Dette viser ferske tall fra Statistisk 
sentralbyrå. 

CTV har siden 1980 drevet med salg og utleie av 
transport og 
lagercontainere 
og har i dag 
depot på Tiller. 
Entreprenører, 
bygghandelen og 
en stor andel av 
handelsnæringen 
er blant selska-
pets kundemasse.

Elektriske parkmaskiner 
fra Bosch 
Bosch lover i en pressemelding at hagearbeidet vil bli både billigere, bedre for miljøet og mer 
støyvennlig med deres nye profesjonelle batteridrevne parkmaskiner med samme yteevne som 
bensindrevne maskiner. 

Et typisk problem med bensindrevne parkmaskiner er at motoren krever mye service. 
Maskinene er dessuten dyre i drift og bruker mye energi. Dette hevder Bosch å ha funnet 
løsningen på med sine kullfrie EC-motorer som er vedlikeholdsfrie og mer energieffektive. 
Det unike 36 v 6,0 Ah LI-batterisystemet sørger for maksimal kapasitet og utholdenhet. 

– Med Bosch’ revolusjonerende batterisystem har vi utviklet parkmaskiner som 
klipper med samme kapasitet som bensindrevne maskiner mens 
støynivået er halvert. Det er bra for miljøet og gir i tillegg store 
økonomiske fordeler siden driftsomkostningene 
reduseres rundt åtte ganger sammenlignet med 
bruken av vanlig bensin, sier Hans Feuk, brand 
manager hos Bosch i Norden.

Bosch GRA 53 Professional, med en 
klippebredde på 53 centimeter.
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ORDRE

Bedre oversikt, mindre papirarbeid

TIMER

SPRENGSTOFF

VARER

SKJEMA VERKTØY

KJØRETØY

RODELISTE

salg@smartdok.nowww.smartdok.no +47 904 03 333

Møt oss på Vei og Anlegg, innestand Hi7

”För din

tran
sportek

onomi”

Twin

SE +46 8 582 477 70 • NO +47 63 97 58 60
www.stsab.com

Greensight-2 Eberspächer

Komplett
Backvarningssystem

Automatiskt central-
smörjsystem för
entreprenadmaskiner Fordonsvärmare

Loadtronic 3

Dynamiskt vågsystem
för hjullastare

120426-Annons-Utan expo-2012_120426-Annons-Utan-expo-2012  2012-04-26  12.34  Sida 1

Møt oss på 
stand HE1

Lilleseth Kjetting utvider  
løft-sikring-program

Arne Georg Aalborg, produktansvarlig og 
sertifisert kontrollør av løfteredskap hos 
Lilleseth Kjetting AS.

Lilleseth har produsert og levert kjettinger på det 
Norske markedet siden 1947, og har de siste årene 
utvidet produktsortimentet med sertifiserte løft-sik-
ring-produkter. Produktutvalget strekker seg fra 
surringsutstyr, kjetting strammere, lastesikring tungt-
ransport, slepekjetting, løftekjetting med komponenter, 
rundsling, båndstropp og kjetting taljer med mer. Lille-
seths løft-sikring-program utvidet i år med kjettinger i 
Grade 100 i tillegg til Grade 80 som sortimentet allerede 
bestod av. Kjetting i G100 kvalitet gir 25 % høyere 
kapasitet enn tidligere G80.

Løsmassetunnelen i Trondheim ble vinner av Årets anlegg 2014. Kårin-
gen fant sted under Byggedagene i Oslo i mars. Løsmassetunnelen er 
en del av prosjektet Strindheimstunnelen på E6 i Trondheim, og regnes 
som ett av de mest utfordrende veiprosjektene i Norge.

Prosjektet gikk ut på å etablere en betongtunnel gjennom kvikkeliere, 
i en bydel som har både vernet bebyggelse og stor kryssende gjennom-
gangstrafikk på bilvei, gangveier og jernbane. Prosjektet var det første 
i verden hvor det ble tatt i bruk en innboret rørspunt, som spuntvegger 
i en byggegrop. Dette ga ekstra stivhet og styrke, og bidro vesentlig til 
sikring mot vanninntrenging i overgang mellom leire og fjell i spunt-
linja.

Løsmassetunnel ble 
årets anlegg 2014

Robuste printere til tøffe nettbrett

Panasonic har inngått et samarbeid med Brother International 
Europe Ltd., som spesialiserer seg på mobile utskriftsløsninger til 
medarbeidere på farten. Med partnerskapet mellom Panasonic og 
Brother International Europe Ltd. tilbys bedrifter nye totalløsnin-
ger til ansatte som trenger mobile kontor; robuste printere som 
integreres med Panasonics Tougbooks og Toughpads. 
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Kom innom oss på stand nr. C4

SENTRALSMØRING 
 

Tysk topp kvalitet fra en av Europas 
største produsenter av smøresystem 
til anlegg, transport og landbruk. 

Tlf. 32 25 20 30  WWW.ELBA.NO  

- Progressiv fordeler 
- Funksjon i svært lav temperatur. 
- «Chassis» fett , NLGI 2 system 
- Enkel styring 
- Opsjon med full overvåkning 

 
 

Møt oss på 
stand C49

Cat-maskiner 
i regjeringskvartalet
Pon Rental og Pon Equipment har overlevert to Cat lastemaskiner til Implenia i 
regjeringskvartalet.

– Dette er historisk, ikke bare har vi har fått vår første hybrid i utleieflåten, 
nemlig en 336EL Heavy Duty High & Wide på drøye 40 tonn, men også vår første 
349EL, en graver på 55 tonn. Og begge gikk direkte til Implenia sitt anlegg i regje-
ringskvartalet, der de skal jobbe de neste 13 månedene, sier Pon Rentals selger Ole 
Andreas Eriksen i en pressemelding.

Det skal bores og sprenges 27 meter ned i grunnen, under det som engang var 
S-blokka, for å gjøre plass til fremtidig kjeller for Regjeringskvartalet. Her skal det 
huses sivilt situasjonssenter, sikre forsyningsstabilitet for kraft, teknisk kjøling og 
IKT-drift. 100 000 kubikkmeter stein skal lastes ut med Cat-maskinene. Cat-hybri-
den, vil være i sitt beste element når kubikkene skal ut.

– Vi er opptatt av miljø, økonomi og produksjon, derfor valgte vi Cat-maskinene 
som oppfyller kravene i dette viktige prosjektet på en ypperlig måte, sier Knut 
William Thoresen, maskinsjef i Implenia Norge AS.

Nye 
generatorer 
fra Atlas 
Copco

Første 
Qtrak 
kompakte 
hjullaster 
i Norge 
I Trondheim er den første kompakte 
hjullasteren av merket Qtrak fra 
CSF i Italia levert. I Norge er det 
Skjetne Maskin AS som er importør 
og forhandler av Qtrak, og det var 
de som vant konkurransen om å få 
levere en kompakt hjullaster til Tide 
Buss i Trondheim. 

Roger Johnsen, driftsleder i Tide 
Buss, sier i en pressemelding fra 
Skjetne Maskin at de hadde behov 
for en mindre maskin der en vanlig 
hjullaster ikke kom til, og Qtrak var 
det beste alternativet. Med kraftig 
motor og stor førerhytte kunne den 
både brukes til ønsket utstyr som 
snøfres, sandstrøer og feieapparat 
samtidig som den var en komfortabel 
arbeidsplass for føreren.

Qtrak er en kompakt hjullaster 
med styring på alle fire hjulene. Den 
modellen som Tide Buss har valgt 
heter Qtrak 1240 og er den nest 
minste modellen i serien. Maskinen 
ble utstyrt med snøfres, sandspreder-
skuff, feiekost med oppsamler samt 
skuffe og skjær. Den har også tilhen-
gerfeste og kan brukes til å trekke 
bussene inne på området dersom det 
skulle være nødvendig. 

Atlas Copco utvider sitt tilbud av generato-
rer med en serie små luftkjølte generatorer, 
spesielt utviklet for krevende bruksområder 
innenfor bygge- og anleggsbransjen. 

QEP-serien omfatter tre modeller, QEP, 
QEP-R og QEP-S, og modellene er tilgjengelig 
med diesel- og bensinmotorer. Dieselva-
riantene finnes fra 4 kVA til 9 kVA, mens 
bensinmodellene er fra 3 kVA til 12 kVA. 
Ifølge en pressemelding er alle QEP-gene-
ratorene konstruert for å holde under de 
mest krevende arbeidsforholdene, med enkel 
håndtering, høy sikkerhet og en enestående 
konstruksjonskvalitet. 

– Det store utvalget av effektnivåer, funk-
sjonalitet og ekstrautstyr gjør generatorer i 
QEP-serien til en perfekt løsning for arbeids-
oppgaver hvor tilgjengelighet og pålitelighet 
er spesielt viktig, sier Fredrik Ålund, Business 
Line Manager i Atlas Copco Construction 
Scandinavia.

Alle modellene kan utstyres med hjul 
og sammenleggbare håndtak, for enklere 
transport på arbeidsplassen. QEP-serien er 
tilgjengelig over hele Skandinavia.
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ETLT ETDL5 ETCrane ETSnow Snowking

Ta kontakt med en av våre forhandlere for et godt tilbud!

www.ndi.eu

www.ndias.no

Ta kontakt med en av våre forhandlere for et godt tilbud!
Vi har dekk til de fl este mobilkraner og anleggsmaskiner Forhandlere:

Dekkmann

www.cejn.seTel: +46 500 477500    info.sweden@cejn.com

TLX-serien
- Kopplingen som klarar de tuffaste applikationerna

TLX är en spillfri “twist lock” koppling för de 
tuffaste applikationerna inom entreprenads- 
och demoleringssegmentet. Denna “heavy-
duty” snabbkoppling klarar de högst ställda 
kraven på chockfl öden och tryckimpulser i 
hydraulsystemen. 

TLX är tillverkad av höghållfast stål, med zink-
nickel ytbehandling för lång livslängd i de mest 
krävande applikationerna. Serien fi nns tillgänglig 
i storlekar från 3/4” till 1 1/4” för att täcka de 
mest förekommande användningsområdena.

"Heavy-duty" kopplingen som klarar höga 
tryckimpulser och extrema chockflöden 
- helt enkelt en robust koppling...

Færre store 
– mer  
konkurranse
KONTRAKTER: Andelen store kontrakter* i Statens vegve-
sen var på samme nivå i 2014 som året før når driftskon-
trakter er inkludert. Holder vi driftskontraktene utenfor 
gikk andelen store kontrakter ned til 68 prosent i 2014 fra 
71 prosent året før. 

Konkurransesituasjonen er mer interessant. Den har 
tilspisset seg mot slutten av fjoråret: I november og 
desember var det i gjennomsnitt 6,1 tilbydere på hver 
SVV-kontrakt. Det er tall vi må mange år tilbake for å finne 
tilsvarende av. 

Et eksempel: Statens vegvesen region øst fikk 16 (!) 
tilbud på en helt ordinær kontrakt for utbygging av gang- 
og sykkelvei til en verdi av rundt 30 millioner kroner. 

 Samlet for hele 2014 fikk Statens vegvesen i gjennom-
snitt 4,2 tilbydere pr. kontrakt. Det er en økning på 0,5 
tilbydere sammenlignet med hele 2013.  

*Store kontrakter: Over 100 millioner kroner.

Isachsen 
Gruppen har 
kjøpt Gevelt-
selskaper
VIRKSOMHET: Gevelt Grustak & Entreprenør AS, med hoved-
kontor i Mjøndalen, ble med virkning fra 25. februar en del 
av divisjon Anlegg, mens Gevelt Grustak AS drives videre 
under divisjon Industri i Isachsen Gruppen. Konsernsjef Kent 
Jensen i Isachsen Gruppen forteller at Gevelts kjernekom-
petanse vil bidra til å styrke Gruppens markedsposisjon 
innenfor viktige satsningsområder. 

- Våre moderne, mobile knuseverk opererer over store 
deler av Sør-Norge, og leverer pukk og grus til både proff- og 
privatmarkedet. Med egeneide grustak og pukkverk får vi 
bedre kontroll over hele verdikjeden i dette viktige produk-
sjonssegmentet. Gevelt har lang og bred erfaring på området, 
og vil tilføre verdifull spisskompetanse til vår egen organi-
sasjon.

Gevelts samlede virksomheter genererer en årlig omset-
ning på cirka 42 millioner, og sysselsetter 17 personer. Alle 
ansatte har blitt med videre. 



SIDE 27SIDE 26 ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015

NYHETER NYHETER

Vi er på Stand B1 

▪ ▪

Transportkompetanse  
Haugesund AS kjøper 50 % av 
Halaas Trafikkskole AS
VIRKSOMHET: Bakgrunnen for samarbei-
det er en del av Transportkompetanse 
Haugesund AS sin strategi i forhold til sin 
nasjonale satsning på førerkort, i tillegg 
til å være den foretrukne kompetanse-
leverandøren i Norge. Halaas Trafikkskole 
AS er eid av Trond Fjellgård Rasmussen, 
som fortsatt skal være aktivt med i 
driften av skolen. Skolen har sitt kontor 
i Kristiansund og fortsetter driften under 
samme navn, og skal drive med de 
samme tjenestene som tidligere. 

– For Halaas Trafikkskole AS er dette 
et viktig strategisk valg som sikrer 
skolen og som gjør skolen til den fremste 
kompetanseleverandøren til gods- og 
anleggsbransjen på Nordmøre og vide-
refører lokal kursvirksomhet med en 
tydelig nærhet til bransjen, sier Trond 
Fjellgård Rasmussen i en pressemelding.

– For Transportkompetanse har det 
vært viktig å styrke posisjonen i et 
område hvor Halaas Trafikkskole har 
levert førsteklasses tilbud og kursvirk-
somhet. Med dette forsterker Transport-
kompetanse sin ledende posisjon som 
kompetanseleverandør til norske trans-
port-, entreprenør- og logistikkbedrifter, 
sier daglig leder i Transportkompetanse 
Haugesund AS, Svein Ove Vetrhus. 

Trond Fjellgård Rasmussen i Halaas Trafikkskole AS

Svein Ove Vetrhus i 
Transportkompetanse 
Haugesund AS.

Skanska satser på rehabilitering 
av marine konstruksjoner
VIRKSOMHET: Skanskas marineavdeling 
har overtatt hele betongrehabiliterings-
avdelingen til datterselskapet Entrepre-
nørservice. Virksomhetsoverdragelsen 
gjennomføres for å styrke Skanskas 
konkurransekraft innen rehabilitering av 
marine konstruksjoner.

- Rehabilitering av marine konstruk-
sjoner er en naturlig utvidelse av vår 
marine virksomhet. Vi har tro på marke-
det fremover. En rekke havner og bruer 
trenger både rehabilitering og reparasjo-
ner, forteller Anders Geirsta, regiondirek-
tør i Skanska Industri, Bru og Marine.

Alle ansatte i den tidligere R-avde-
lingen til Entreprenørservice har valgt å 
bli med over til Skanska. 

SATSING: Anders Geirsta, regiondirektør i Skanska Industri, Bro og Marine.
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Bruksområder
• Nødstrøm

Hjelpestrøm til: 
• Arbeidslys 
• Brakkestrøm
• Lensepumper (pumpeanlegg)
• Verktøy
• mm

aGGREGaTER FRa          GIR SPENNING
På aNLEGGSPLaSSEN

Leveres på skid, eller monteres på maskinhengere

 
Kan levere fra G 20 som gir 20kVA. 
Til G250 som gir 250kVA.
Totalt 8 størrelser.

230/400V i 1-fas og 3-fas.
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Forhandlere:
Hordaland/Sogn og Fjordane: Åsane Mek. Industri AS – 55 19 02 45
Rogaland: Aarsvold Kran og Hydraulikk AS – 51 62 29 90
Trøndelag: HOB Verkstedsenter AS – 72 45 40 40
Nordland: Bjørklund Mek. Verksted AS – 75 12 21 90

IRM Norge AS
Tlf: 63 84 62 00
mail@irm-norge.no
www.irm-norge.no

Du treffer oss på 
Vei og Anleggsmessa 

på standnr. D13

Ny verdensrekord med traktor

Norge bør bygge ut og ruste opp riks-
veinettet over hele landet til å holde 
en god standard. Investeringskostna-
dene er beregnet til 1000 milliarder 
kroner fram til 2050, skriver Statens 
vegvesen i en pressemelding.

– Det er et stort gap mellom dagens stan-
dard og det veinettet vi bør utvikle på sikt, 
sier fungerende veidirektør Lars Aksnes. 

Statens vegvesens riksveiutredning 

omfatter åtte korridorer som er inndelt i 
18 ruter på riksveinettet med et tidsper-
spektiv fram til 2050. Rapporten handler 
om hvordan veinettet bør bygges ut for 
å tåle forventet økning i trafikken. 

De foreslåtte veiutbyggingene redu-
serer reisetidene med totalt 17 timer 
på riksveirutene. Besparelsene i reise-
tid er størst der en bru eller tunnel 
erstatter en fergeforbindelse. 

Veibygging for 
1000 milliarder kroner

World Rally-mester Juha Kankkunen 
kjørte en Valtra T234 traktor i 130 km/t 
på en snørik og isete flystripe i Finland.

– Jeg har gjennomført topphastig-
hetstester med flere biler, men dette er 
første gangen jeg har kjørt en traktor 
på denne måten, og det sto til verdens-

rekord. Dekkene og traktoren fungerte 
veldig godt, selv om været var utfor-
drende, sier Juha Kankunnen i en presse-
melding fra Nokian Tyres.

Verdensrekorden ble muliggjort  
gjennom et samarbeid mellom 
Nokian Tyres og traktorprodusenten 

Valtra. Nokian Tyres utvidet våren 2014 
sitt allsidige vinterdekkutvalg til også å 
omfatte traktorer. Traktoren var utstyrt 
med verdens første traktorvinterdekk, 
Nokian Hakkapeliitta TRI.

AB Mähler & Söner Vollmarka 3, 7224 Melhus
Tel +47 909 35 698 | Web www.mahlers.no

REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET
AB Mähler & Söner Vollmarka 3, 7224 Melhus
Tel +47 909 35 698 | Web www.mahlers.no | E-post roar.wehn@mahlers.no

REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

Høvelblad HB3N/HB5N
for lastebil

Diagonalplog Rossö 2010
for lastebil/traktor

MÄHLERS, DIN TOTALLEVERANDØR

Sandskuffer SS05C-SS1200
for traktor/hjullaster

Grusstrengspreder GS3800
for traktor

Grusstrengspreder
for veghøvel

Høvelblad Easygrader
for traktor

Vi er også en totaltleverandør 
av plogstål. F.eks: System 

2000, Hardmetall, Perfo osv...

Kom innom oss på 
demoområde nr. 3 
for en hyggelig prat

Siemens 
Finans inn 
i anlegg
FINANSIERING: Siemens Finans 
har kastet sine øyne på det 
norske anleggs- og transport-
markedet, og er på vei inn 
med et tilbud om finansiering 
gjennom leasing og leie. 

– Med vår industrieksper-
tise og lange erfaring innenfor 
finansiering av anleggs- og 
transportutstyr verden rundt 
forplikter vi oss til å hjelpe 
norske firmaer i å forbedre sin 
effektivitet og konkurranse-
evne. Anlegg og transport er 
kapitalkrevende markeder. Her 
ligger det en betydelig vekst-
mulighet for utstyrsfinansier-
ing, og et økende behov for å 
optimalisere kontantstrømmen 
når bedrifter investerer i nytt 
utstyr. Ved å bruke finansier-
ingsprodukter som leasing og 
leie kan kostnadene på utsty-
ret bli spredt ut over måned-
lige betalinger, på lik linje med 
hva det genererer av inntekter, 
sier Gunnar Skagerlind. Han er 
salgssjef for industri i Norden i 
Siemens Finans. 

Ben Erik Laustsen er ansatt 
for å styre satsingen, som 
salgssjef for industri i Norge. 

Nyhet! Snowflex U-plog
Lanseres på Vei og anlegg 2015 - Demoområdet nr. 3
 180˚ sving på vinger            Fjærbelastet slitestål            Skråstilling

mobil: 480 55 300   e-post: obs@snowflex.no   web: www.snowflex.no 

PRODUSERT
I NORGE



To lokale aktører går på store tap etter at spanske 
OSSA ble fratatt kontrakten på E6 Sørkjosen. Klasvoll 
Maskinstasjon hadde en UE-kontrakt på 23 millioner. 
Frode Kjellmann hadde investert åtte millioner i nytt 
utstyr spanjolene skulle leie. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SØRKJOSEN: Det spanske entrepre-
nørfirmaet Obras Subterráneas (OSSA) 
fikk kontrakten på E6 mellom Langslett 
og Sørkjosen i Nord-Troms. Det innebar 
blant annet bygging av 4,6 kilometer 
tunnel gjennom Sørkjosfjellet. 

Og det var på framdriften i tunnelen det 
skar seg for det spanske firmaet. Det gikk 
smått med framdriften helt fra starten. I 

begynnelsen av mars ga Statens vegvesen 
en skriftlig advarsel, med beskjed om å få 
opp dampen. Like før påske var det slutt, 
og byggherren sa opp kontrakten. 

Tempo
– OSSA kom sent i gang og har ikke vært 
i nærheten av å holde tempoet forutsatt 
i kontrakten. Vi har vært i tett dialog 

med selskapet hele vegen, og håpet i 
det lengste vi skulle unngå denne situ-
asjonen. Men tross oppbemanning og 
endringer i stedlig ledelse har ikke entre-
prenøren kommet opp på det nivået som 
er nødvendig for å komme i mål med 
prosjektet til avtalt tid, sier prosjektle-
der Gudmund Løvli i Statens vegvesen. 
Kontrakten lyses ut på nytt i løpet av april. 

Taper stort    på spanske-kræsj
TUNGT: Frode Kjellmann har en flunke ny Volvo L250H som skulle vært i arbeid. (FOTO: PRIVAT)

FORTS.
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Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no

125 og 200 L med 4 m slange 
og automatpistol

TRANSPORTTANK

430 og 600 L med lokk for 
pick-up og tilhenger

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT



Det har gått hardt ut over flere lokale 
virksomheter i Nord-Troms og Finn-
mark som hadde avtaler med det spanske 
firmaet på E6-prosjektet. 

Store investeringer
Klasvoll Maskinstasjon i Sørkjosen er 
en av disse. Firmaet hadde en kontrakt 
på bygging av et stykke vei i dagen, til 
en verdi av 23 millioner kroner. Det er 
en såpass stor jobb for det ti mann store 
firmaet at de ikke har regnet tilbud på 
andre jobber denne vinteren. 

De har også investert i nytt utstyr. Deri-
blant en ny gravemaskin til 2,5 millioner. 

Den var akkurat levert når sjokkmeldin-
gen fra OSSA kom. 

– To minutter før det gikk ut i media 
fikk vi beskjed fra Statens vegvesen. Jeg var 
i England for å se på en knuser vi vurderte 
å kjøpe til prosjektet. Heldigvis rakk vi å 
kansellere bestillingen på den, sier daglig 
leder Reidar Olaussen i Klasvoll Maskin-
stasjon til Anleggsmaskinen. 

Dialog
– Hvilken dialog har du hatt med OSSA? 

– Vi har bare fått beskjed om at 
kontrakten er annullert. Den jobben vi 
har gjort til nå får vi oppgjør for. 

– Hvilke konsekvenser får dette for 
dere? 

– Det vet vi ikke ennå. Det er magre 
tider i regionen. Vi har ikke annet 
arbeid nå. Jeg håper vi kan komme 
inn på anlegget når det kommer i 
gang igjen. Men det blir ikke før etter 
ferien, og vi vet ingenting nå om hvem 
som får det eller om vi slipper inn. Det 
kan jo være et firma som bygger vei i 
dagen selv. 

Undersøkelser
Klasvoll Maskinstasjon AS har ikke 
jobbet for utenlandske oppdragsgivere 

tidligere. I forkant ble det gjort grundige 
undersøkelser, og firmaet fikk bistand 
av en advokat til å sette opp kontrakten. 
Men den tok ikke høyde for at byggherre 
skulle si opp HE-kontrakten. 

– Hva får dette å si for økonomien i 
firmaet? 

Verdi
– Det er dårlige tider her nord. Maskinen 
skal betales. Den må vi selge hvis vi ikke 
kommer inn på prosjektet når det er i 
gang igjen. Men den synker kraftig i verdi. 
Og det har store ringvirkninger lokalt. Vi 

har ansatte som må permitteres. Vi hadde 
leid inn folk for å greie prosjektet, og vi 
hadde en innleid leverandør for masse-
transport. Nå er det bråstopp for alle. 

– Er det aktuelt å ta saken til retten? 
– Det vet vi ikke ennå. Vi skal snart ha 

et møte med advokaten, og vi vurderer 
ulike løsninger. 

Maskin og diesel
Frode Kjellmann driver det lille firmaet E6 
Talvik Bensin og diesel AS. Virksomhe-
ten består i utleie av maskiner uten fører, 
samt leveranse av diesel og olje. Den virk-

somheten har gått bra i årevis. Blant annet 
gjennom godt samarbeid med islandske 
Istak, og flere andre selskaper fra Norge 
og andre land. 

Dialog
Da OSSA fikk kontrakten på E6 Sørkjosen 
var han i dialog med det spanske firmaet, 
og fikk en avtale med dem. Og det på en 
maskinpark som ikke akkurat er småtte-
rier. I alle fall på disse kanter. Totalt fem 
maskiner, hjullastere og gravere. Flere av 
dem var kjøpt inn ny til Sørkjosen-oppdra-
get. Deriblant en Volvo L250H tunnellas-

KONTRAKT: Klasvoll Maskinstasjon hadde akkurat fått levert ny graver til E6-prosjektet. (Foto: Kjetil Nielsen Skog, Framtid i Nord) LØSNING: Frode Kjellmann er fornøyd med positiv dialog med OSSA. 

FORTS.

Vi har egen tillverkning, reparation och service av
Lyftmagneter och Metallseparatorer www.elmemagnets.com Tel: +46 476 150 05

Lyftmagnet LM1300
Hantering av järnskrot

Virvelströmsseparator VS1200 
Separering av alu, koppar, zink…

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av järn

Du vet hvorfor?
Møt oss på Vei og Anlegg!

monter nr: D4b • tel: +4631-80 70 00 • www.maedacranes.com • info@kranlyft.com
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– Har ikke UE-ansvar
Statens vegvesen vil legge 
større vekt på erfaringer 
etter OSSA-hendelsen. 
Men noe ansvar for 
underentreprenører og 
leverandører tar de ikke. 

SØRKJOSEN / OSLO: Avdelingsdirek-
tører Bettina Sandvin i Vegdirektoratet 
sier til Anleggsmaskinen at hendelsen 
med OSSA ikke i seg selv vil føre til at 
Statens vegvesen endrer kriteriene for 
hvordan de vurderer om entreprenører 
er kvalifisert til å jobbe i Norge. 

– Men vi jobber hele tiden med å 
utvikle kvalifikasjonskrav og tildelings-
kriterier. Vi vil i framtiden legge større 
vekt på tidligere erfaringer når vi vekter 
tilbud i nye kontrakter, sier Sandvin. 

– Hva gjør SVV for å verifisere doku-
mentasjon i tilbud fra utenlandske entre-
prenører?

 – Vi gjør i utgangspunktet det samme 
for utenlandske som for norske tilbydere. 
Vi gjennomgår all innsendt dokumen-
tasjon. Vi forutsetter at dokumentene 
er ekte.

– Er det noen forskjell i SVVs vurdering 
av dokumentasjon fra utenlandske tilby-
der, sammenlignet med norske?

– Nei. De konkurrerer etter de samme 
regler og på samme vilkår, sier Sandvin. 

I forkant av tildelingen sjekket Statens 
vegvesen referansene som det spanske 
selskapet oppga. 

– Selskapet var også i ferd med å inngå 
en stor kontrakt på fjellhaller til Bekkela-
get renseanlegg for Oslo kommune som 
vi kjente til. Jeg ser ikke bort fra at vi 
må vi bli flinkere til dette. For eksempel 
ved fysisk å oppsøke referanseprosjekter, 
sier prosjektleder Gudmund Løvli på E6 
Sørkjosen. 

Er det en konkurransevridende skjev-
het i vurderingen av dokumentasjon og 
referanser, ved at utenlandske aktører 
slipper unna med mer enn norske? 

– Eksempelet viser ikke at utenlandske 
slipper lettere unna. I dette tilfellet ble 
kontrakten hevet. Det er et sterkt virke-
middel, sier Løvli. 

Problemer som norske UE-virksomhe-
ter måtte få som følge av at en utenlandsk 
HE går konkurs eller mister kontrakten er 
deres eget problem. Den risikoen vil ikke 
Statens vegesen ta noen del av. 

– Vi har ikke kontrakt med unde-
rentreprenør. Disse kan dessverre bli 
skadelidende ved heving av kontrakt og 
konkurs. Det gjelder uansett entreprenø-
rens nasjonalitet. Sørkjosen er  et forhold 
mellom OSSA og UE. Men etter det vi 

kjenner til har OSSEs underleverandører 
fått oppgjør til nå, sier Gudmund Løvli. 

PROSJEKTLEDER: Gudmund Løvli. 
(FOTO: ANNE SOFIE NIELSEN, STATENS VEGVESEN)

ter til fire millioner og en Cat 324 graver. 
Så forsvant jobben på dagen, da OSSE 
mistet kontrakten med Statens vegvesen. 

Langvarig
– Dette skulle være et langvarig prosjekt. 
Da var det forsvarlig å stille med mest 
nytt. Å miste denne kontrakten vil få 
enormt mye å si. Jeg har ikke annet 
arbeid nå. Jeg har flyttet utstyr dit fra 
andre, ferdige prosjekter. Jeg hadde en 
eldre tunnellaster, og byttet den inn i en 
flunke ny til fire millioner. De skulle ha 
ytterligere en maskin jeg hadde på Hålo-
galandsbrua ved Narvik. Men den rakk 
jeg heldigvis å stoppe. Den har jeg fått i 
jobb på Helgeland, sier Frode Kjellmann. 

Pigghammer
I tillegg til nye maskiner hadde han inves-

tert i en to nye, kostbare pigghammere 
og rigget opp en graver som piggemas-
kin. Han hadde flere dieseltanker og en 
tankbil. Nå henger alt i det uvisse. 

– Har du noen kontraktsformuleringer 
som sikrer økonomien din når de når har 
mistet kontrakten? 

– Nei, jeg hadde ikke det. Det var 
liten sannsynlighet for at de skulle 
miste sin kontrakt. Og meningen var 
at jeg skulle være der til prosjektet var 
ferdig. Heldigvis er de imøtekommende 
nå. De jobber hardt for å hjelpe meg til 
å finne annet arbeid til utstyret. Men 
det er ikke lett for dem heller. De har jo 
også mistet en veikontrakt ved Kongs-
berg som de var lavest på, på grunn av 
framdriftsproblemene i Sørkjosen. De 
ønsker et videre samarbeid, sier Kjell-
mann. 

Møter
Han hadde flere møter med OSSSA i 
midten av april. Da vi gikk i trykk var 
mye fortsatt uvisst, men det ligger an 
til at flere av maskinene går til andre 
prosjekter. 

– Er det noen fare for at bedriften går 
over ende som følge av dette?

– Det blir i alle fall tøft. Jeg jobber 
intenst for å få nye prosjekter. Jeg har 
brukt så mye tid, energi og ressurser 
på komme i gang med virksomheten. 
Jeg har jobbet hardt også for å få denne 
avtalen. Det var utrolig skuffende at det 
skulle ende slik. Før var det trygt å jobbe 
for Statens vegvesen. Dette viser en ny 
virkelighet. Man bli veldig forsiktig til en 
annen gang, sier Kjellmann. n

20 år med kvalitet
-alt til pukkverk

Scandia Maskin AS
post@scandiamaskin.noTel (+47) 32 21 00 50

www.scandiamaskin.no

Powerscreen Warrior 2400
Kapasitet opp til 800 tonn/time
Maksimalt sikte str 750 mm
2 eller 3 veis splitt
45 tonn - tre akslinger - rensikter på full kapasitet

HYDREMA 912ES
10 TONN DUMPER

STAND NR. D15
DEMOPLASS NR. 7: 

HYDREMA 922D 2.55
20 TONN DUMPER

HYDREMA MX-SERIE:
15,8-18,5 TONN 
ULTRA KOMPAKTE
HJULGRAVERE

HYDREMA 926/928E: 11 TONN
FULLVERDIG GRAVER 
OG HJULLASTER

AS Hydrema

Østf./Busk./Vestf./Telem./
Agder/Rogal.:  
Per Nielsen. Tel. 406 13 993

Resten av landet: 
Bjørn Eriksen. Tel. 911 99 692

www.hydrema.no
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Veien mot Stavanger 
lufthavn Sola blir ny. Her 
testes en helt ny måte 
å fjerne overvannet på. 
Qmax Storm fra Basal 
kan legges med liten 
overdekning. 
Av Inger Anita Merkesdal – anleggsmaskinen@mef.no

SOLA / STAVANGER: Hvert døgn 
kjører 30 000 biler gjennom anleggs-
området på hovedveien ved enden av 
rullebanen. Den nye veien som bygges 
her i Sømmevågen får en normalprofil 
på 56 meters bredde for å gi plass til av- 
og påkjøringsramper, fire kjørefelt, samt 
gang- og sykkelstier på begge sider. 

Slisserenner
For å fange opp overvannet fra veien i 
Sømmevågen var det prosjektert slisse-
renner på hver side av denne. Underveis 
har entreprenør Bjelland og utbygger 
Statens vegvesen bestemt seg for å prøve 
ut det nye avrenningssystemet Basal 
Qmax Storm, på denne strekningen. 
Det vil si, det monteres slisserenner på 
sørsiden av veien. På nordsiden monteres 
denne våren nye Basal Qmax Storm 

– Vi mener det er riktig å forsøke ut 
nye løsninger og synes det er kjekt å 
prøve ut dette. Det trengs bedre løsnin-
ger for å få vekk regnvannet fra veiba-
nen. Spesielt i underganger og ved andre 
krevende forhold kan vi med fordel få 
bedre produkt. Her i Sømmevågen har 
vi en ideell mulighet for å teste ut denne 
nye rørløsningen ved å monterer et avren-
ningssystem på hver side av en vei som 

Sted: SOLA/STAVANGER

Pilotprosjekt i overvann

FORTS.

RØR: En siste titt på det nye røret, 
Qmax Storm, før det monteres. 
F.v. formann Geir Munthe, 
prosjektleder Joakim Hetland og 
anleggsleder Tor Helge Jensen 
fra Bjelland, samt prosjektleder 
Odd-Magnar Nerland fra Statens 
vegvesen. 
(ALLE FOTO: INGER ANITA MERKESDAL)
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får lik vannbelastning og vedlikehold på 
begge sider, sier byggeleder Pål Thornes 
fra Statens vegvesen.

Basal Qmax Storm er et avrennings-
system med stor vannførings- og selv-
rensningskapasitet, også ved lite eller 
manglende fall. Røret kombinerer to 
velutprøvde rør-løsninger: Qmax, som 
er et rør med egg-formet profil, samt slis-
serenner. Det er egg-formen inne i røret 
som gir den effektive selvrensen også ved 
lav vannføring. Slukrister i toppen leder 
overvannet effektivt direkte ned i røret.

Robuste
Pål Thornes ønsket å legge Qmax Storm 
ved Sømmevågen blant annet fordi dette 
vil gi et godt sammenligningsgrunnlag.

– Denne nye løsningen er et totalkon-
sept utviklet av Skjæveland Cementstø-
peri. De er utviklende og opptatt av å 
bygge videre på gode ideer for å skape 
nye løsninger. Det var de som foreslo 
dette, og når løsningen ser så bra ut som 
den gjør, mener vi det er riktig å prøve 
Qmax Storm her i tillegg til de ordinære 
slisserennene, sier han. 

Montasjen av Basal Qmax Storm er 

så vidt startet. Første gang Qmax Storm 
ble lagt var i Julie Eges gate i Sandnes i 
fjor høst. 

Det arbeidet ble utført av Vassbakk & 
Stol. Deres prosjektleder Jan Egil Stokke-
land mener Basal Qmax Storm er enklere 
å montere enn slisserenner.

– Den ovale formen gjør at det er 
enklere å pakke rundt rørene. Når muffen 
ligger under overflaten blir skjøten på 
røret langt mer beskyttet enn muffene på 
slisserennene er, sier Stokkeland.

Arbeidsfellesskap
Anleggsarbeidet ved flyplassen er 

omfattende. Mye skal bygges om på et 
lite område, samtidig som trafikken til 
flyplassen og industriområdet opprett-
holdes. Dessuten foregår store deler av 
arbeidet i innflygningssonen til flyplassen.

I forbindelse med veiarbeidet oppgra-
deres vann og avløpsnettet i området. Det 
etableres en ny pumpestasjon for avløps-
vann for Sola kommune. Den gamle står 
bokstavelig talt midt i den nye veien. Det 

FORTS.

KREFTER: Arne Lindland monterer vannledningen. Med trykk på blir det enorme krefter i denne. Derfor benyttes det avlastningsplater for å ta opp 
trykket i avvinklingen. Avlastningsplaten er prefabrikkert og veier 13 tonn.

MONTERING: Basal Qmax Storm-rørene har ordinær ig-pakning og monteres som ordinære ig-rør.

Orginalen.
Og fremtiden.

Nå tar vi neste steg. Fra og med i dag står navnet Rototilt for både verdensledende tiltrotator og selskapet bak. 
Navnebytte er også starten på en framtidssatsning og spennende innovasjoner og klar merverdi. Alt i dag er Rototilt 
ensom om å kunne tilby en modulær tiltrotator løsning som gjør at du som entreprenør kan skreddersy din Rototilt 
etter dine behov og ønsker. Og dette er bare begynnelsen. Nå øker vi farten..

   Besøk oss på Vei og Anlegg, 6.-10. mai, stand C28. Produktnyheter, X-trial show på lørdag, og mer. 
rototilt.com
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samme gjelder en gassfordelingsstasjon 
som tilhører Lyse. 

Entreprenør Bjelland AS begynte på 
jobben i november 2014, og utfører 
oppdraget i et arbeidsfellesskap med 
Kruse Smith AS. Bjelland AS har ansvar 
for alt grunnarbeidet, vei, vann og avløp. 
Kruse Smith tar seg av betongarbeidene 
og en del av underleveransene.

Utfordring
Sentrale deler av den nye veien legges for 
øvrig på utfylt masse, i et område hvor 

det var en vernet gressart: Dvergålegress.
– Det vokste i et begrenset areal innerst 

i Vågen. Før vi i det hele tatt kunne gå i 
gang med hovedprosjektet, måtte vi finne 
en løsning for å ivareta dette, forteller 
prosjektleder Odd-Magnar Nerland fra 
Statens vegvesen.

– Innledningsvis var kostnaden ved 
å flytte dvergålegresset beregnet til 10 
millioner kroner. Det ble noen og femti, 
sier Nerland.

Området som var regulert for ny vokse-
plass for dvergålegresset, viste seg nemlig 
å være en gammel søppelfylling. Avfal-
let lå i innflygningssonen til Avinor og 
måtte fraktes vekk via Forsvarets område i 
fjorden. Det ble en operasjon som krevde 
omfattende planlegging og samarbeid. 
Vi skal ikke gå inn i detaljene, men kan 
fortelle at det gikk godt, til slutt.

– Prisen ble høy, men nå har vi utformet 
om lag 18 mål ny biotop. Der spirer dvergå-
legresset nå til glede for alle som er opptatt 
av dette, forteller Odd-Magnar Nerland. 

Puslespill
Arbeidet pågår i hele prosjektområdet. 

– Vi er der vi skal være, uten store avvik. 
Betongarbeidene på en stor ny rundkjøring 
inn mot flyplassen er i rute, samtidig pågår 

omfattende grøftearbeid, beskriver han. 
VA-arbeidene er nesten like impone-

rende som den nye veien, det er nesten 
trist at slikt i hovedsak blir skjult.

Bjelland etablerer et utjevningsbasseng 
på spillvannsledningen, for å gi pumpesta-
sjonen noe ekstra tid hvis det skulle 
oppstå topper. Utjevningsbassenget som 
skal tidsforsinke spillvannet, etableres på 
selve ledningsnettet ved at det monteres 
55 meter rødfargede Qmax–V rør i DN 
1200. I samme grøften monteres en over-
vannsledning på DN 1000 for Avinor, en 
DN 1000 fellesledning for kommunens 
overvann og overvann fra veianlegget, 
samt en DN 500 vannledning.

Rensebasseng
Ved Sømmevågen er det utfordrende 
grunnforhold. Bunnen på den nye 
pumpestasjonen blir stående på kote -4, 

helt ute i fjæra. Entreprenøren spunter 
grøftene for pumpestasjonen og for 
ledningene.

– Vi spuntet både fordi grøften er så dyp, 
og fordi vi graver så nær veien. Uten spun-
tingen hadde vi fått så brede skråninger at 
vi ville vært langt uti eksisterende vei før 
vi var dypt nok nede, sier Joakim Hetland, 
prosjektlederen for Bjellands arbeider.

For overvannet fra flyplassen planleg-
ges det en form for rensebasseng, før det 
slippes ut i fjorden. Det er ikke avklart 
hvor dette skal føres ut ennå, men det 
er behov for å rense overvannet for avis-
ningsstoffer fra flyplassen.

Restriksjoner knyttet til innflygnings-
sonen til flyplassen gir høydebegrens-
ninger. Blant annet kan entreprenørene 
ikke benytte så høye gravemaskiner som 
de egentlig ønsket. Dessuten må Avinor 
varsles før det skytes.

FUNKSJON: Overvannet ledes ned i 
Basal Qmax Storm-rørene gjennom 
slukrister i toppen. Ristene står på 
forhøyningselement som fungerer 
etter teleskop-prinsippet, og som 
Matias Tengesdal Ibsen monterer 
fortløpende. Til høyre er en 
kombinerte sandfang- inspeksjons,- 
og spylekum.

FORTS.

BASAL QMAX 
STORM
• Basal Qmax Storm-røret kombi-

nerer to velutprøvde rør-løsnin-
ger: Qmax og slisserenner. 

• Eggformet rør gir effektiv selv-
rens også ved lav vannføring. 

• Bredden øverst i røret høy vann-
føringskapasitet. 

• Eggformen gjør røret sterkt. 
• Kan legges med ned til 200 mm 

overdekning. 
• Slukrister monteres i hvert rør, 

eller sjeldnere. Mellom ristene 
ledes vannet over heller med 
V-formede renner. 

FAKTA

TRAFIKK: Stavanger lufthavn Sola er en av landets mest trafikkerte flyplasser. Veien dit – og vide-
re til Tananger – er full av flaskehalser og trafikk-kork. (FOTO: TORE PRESTBAKK)

FLY: Det jobbes tett på flyplassens rullebane.

PERFEKT TIL ALLE JOBBER

F SERIE KOMPAKT HJULASTER

gjennom større løftekraft raske 
redskapsskift og lav førerhus-
høyde for rask transport

med økt oljestrøm og proporsjonal 
betjening for fler funksjons  
redskapsløsninger

1. SUVERENT 
FØRERHUS

2. HØY 
KAPASITET

3. STOR 
FLEKSIBILITET

 EN EKTE HVERDAGSHELT
 SIDEN 1842

   www.casece.com    

gir topp komfort og oversikt 
og solid beskyttelse

Besøk vår stand D27 på:

www.a-k.no
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Trekkerør i OPI-kanal
Trekkerørene for kabler 
legges i en OPI-kanal 
langs vågen. 
Denne etableres ved at varerør i de rørdi-
mensjonene de ønsker å benytte bygges 
opp i et stativ. Så støpes de inn med 
våtbetong, slik at rørene blir liggende 
som i en kulvert.

– Jeg ser for meg at det er dette en vil 
gjøre i fremtiden. Det er dyrt, men kablene 
ligger sikkert, sier prosjektleder  Odd-Mag-
nar Nerland fra Statens vegvesen.

Med tiden skal arealet fylles opp slik 
at trekkerørene i realiteten blir liggende 
i bakken.

Positive
Statens vegvesen og entreprenørene er 
opptatt av at arbeidene i minst mulig grad 
skal gå ut over trafikantene. Derfor er det 
blant annet utarbeidet omfattende fase-
planer som entreprenørene er forplik-
tet til å følge. Flere ganger i prosessen 
krysses hovedveiene. Dette arbeidet 
gjøres i hovedsak på nattestid, og har 
gått knirkefritt.

– Det virker som om ting går bra?
– Ja, så langt fungerer samarbeidet 

godt. Selvfølgelig er det utfordringer 
undervegs, men de løser vi fortlø-
pende og så langt funge-
rer alt riktig godt. 
Det gjelder for hele 
arbeidsfellesskapet, 
understreker Nerland 
fra Statens vegvesen.

– Hva med pilotpro-
sjektet knyttet til Basal 
Qmax Storm?

–Vegvesenet er positive til å prøve ut 
dette. Hadde vi ikke hatt tro på disse, 
hadde vi ikke benyttet systemet. n

facebook.smpparts.com

youtube.smpparts.com

www.smpparts.com
linkedin.smpparts.com

KVALITET OPPNÅS
 IKKE OVER EN NATT

Velkommen til vår stand nr. 22

Besøk oss på

SMP Parts AB
PB 43 – 3051 Mjøndalen

Tel: 32875850 – Faks 32875855 
E-mail: sven@smpparts.com

 rune@smpparts.com/per.eivind@smpparts.com

Velkommen på stand C16

Pumpebrønn 
Brønnen er egnet som pumpebrønn etter  
trekammerbrønn eller som en dreneringsbrønn 
der man ikke har et naturlig fall til infiltrasjon eller 
avløp. Brønnen leveres komplett med pumpe som 
enkelt monteres i et utløps adapter. 

Brønnen er produsert i polypropen og har et lås
bart lokk. Rett under lokket kobles tilførsel enkelt 
via en vanntett koblingsboks.

– Kvalifiserte gratis tekniske råd og veiledning  
– Ingen tillegg på prisliste prisene
– Sendes samme dag du bestiller
– 5 års garanti
– Fri frakt 

E.M.S. Teknikk AS, Basbergveien 160, 3114 Tønsberg

Kontakt oss for priser, bestilling eller spørsmål
Kontakt oss tel 33 33 11 33 fax 33 33 11 20 og 
e-mail ems@ems.no, www.ems.no
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” RANGER  
    DIESEL

   ER MIN NYE BESTEVENN”
sier den svenske entreprenøren Göran Mattsson med et smil.

RANGER DIESEL HDRANGER XP 900RANGER EV – ElektriskACE 570SPORTSMAN XP 1000SPORTSMAN 570 UTESPORTSMAN 800 6X6 RANGER 6X6RANGER 570

Mattsson Traktor har jobbet med entreprenørskap i over 40 år og har i dag over 30 
ansatte. De er svært allsidige og har spesialisert seg innenfor vei, jernbane, ulike typer 
gravejobber, drenering og kabellegging. Med så mange arbeidsområder kreves det 
en stor maskinpark. I dag har Mattsson Traktor gravemaskiner, traktorgravere, flere 
lastebiler og andre spesialtilpassede kjøretøy.

Allikevel følte Göran at det var noe som manglet. I parken av så mange store og tunge 
maskiner oppstod behovet etter et mindre kjøretøy med lastemuligheter som er smidig 
og tar seg frem i all slags terreng. Fasiten ble en Polaris Ranger Diesel:

“Jeg har endelig funnet en maskin som er enkelt og kjapt å klatre inn og ut av, det er 
bare laste opp det tippbare lasteplanet. Det kan være alt fra sveiseutstyr, verkøykas-
sen, egentlig hva som helst. Det er helt perfekt da du får plass til en hel palle bak på 
der. Det fraktes også noen fat med diesel med Rangeren” Sier Göran. Mattsson bruker 
diesel i samtlige av sine maskine borstett fra en. “Vi har en Polaris Sportsman 6x6, 
det har faktisk skjedd at vi har fylt feil drivstoff på denne. Det er veldig bra at Polaris 
Ranger kommer med dieselmotor” Ler Göran. “Det har vi jo uansett på anlegget”.

Neste investering for Mattsson Traktor blir å bygge videre på sin Ranger med en hy-
draulisk plog og kjetting til hjulene, kanskje også et beltekit. Vinteren kommer fort, 
det er bare til å forberede seg. På en annen side er jeg usikker på det er nødvendig 
med kjetting med den fantastiske fremkommeligheten og firehjulstrekken til Rangeren” 
avslutter Göran.

Göran Mattsson har fått seg en ny arbeidskamerat – En Polaris Ranger Diesel.

RANGER SELGES FRA 
83.900,- eks. mva.
(104.875,- inkl. mva.)

Ett samarbete med Santander Consumer Bank

VELG TRYGT – VELG MARKEDSLEDEREN

Se mer av markedets største modellutvalg og finn din forhandler på www.polarisindustries.no
Besøk oss også på Facebook:  /PolarisNorway   /PolarisRangerNorge

BESØK OSS PÅ

HOS DIN LOKALE
POLARISFORHANDLER

OPEN
HOUSE

30.
MAI
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Veibyggere på Tinget
Hvorfor er det så dyrt å bygge veier i Norge? Hva kan gjøres for å effektivisere 
veibyggingen? Dette ønsket stortingsgruppene til Høyre og FrP svar på da de i 
slutten av mars inviterte representanter fra anleggsbransjen til Stortinget.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Representanter fra Maskinentreprenø-
renes Forbund (MEF), Entreprenørfore-
ningen - Bygg og Anlegg (EBA), Veidekke, 
Skanska, AF Gruppen og Hæhre Entrepre-
nør holdt innlegg for politikerne. Det høye 
konfliktnivået i bransjen, dårlig utnyttelse 
av entreprenørenes kompetanse, for lange 
planprosesser og for smale veier var blant 
temaene som ble trukket fram.  

Ingen innovasjon
– Statens vegvesen har et forbedrings-
potensial når det gjelder å få utnyttet 
den kompetansen og kreativiteten som 
entreprenørene innehar. I dagens veikon-
trakter har entreprenørene få incentiver 
til å foreslå forbedringer som vil redusere 
byggherrens kostander. Vi ønsker å se på 
muligheten for i større grad å belønne 
entreprenører for kostnadsbesparende 
forslag, sa Håvard Almås, fagsjef nærings-
politikk i MEF. 

Jon Sandnes, administrerende direktør 
i Byggenæringens Landsforening (BNL), 
men som representerte EBA på semina-
ret, stemte i:

– Hele 95 prosent av Statens vegvesens 
kontrakter er utførelsesentrepriser. Det 
er der kompetansen ligger hos Vegve-
senet. Slike kontrakter lønner seg utvil-
somt ved små prosjekter der man vet alt, 
men jobber Vegvesenet bare med små 
prosjekter, der de vet alt? Nei, vi er nå i 
et landskap med en rekke store prosjekter 
som krever en annen type kompetanse. I 
byggebransjen har man benyttet totalten-
trepriser i 25 år, og det er på tide å øve seg 
på nye kontraktsformer også i anleggs-
bransjen. Hvor mye innovasjon blir det 
når det kun er laveste pris om teller i 
anbudsrunder, og det ikke er anledning 
til å komme med alternative løsninger? 
Det blir ingen innovasjon, slo han fast.

– Anbudssystemet er slik at den som 
har regnet seg fram til den laveste tilbuds-
summen får jobben.  Men regningen som 
Vegvesenet til slutt betaler for prosjektet 
ender jo ofte opp med å bli en helt annen, 
påpekte Ketil Sand, direktør for forret-
ningsutvikling i Skanska Norge.

Tante Olga og onkel Hans
At veibyggingsprosessen i Norge tar 
lengre tid og er dyrere enn i de fleste 
andre land er vel en kjensgjerning. Men 
også innad i Norge er det forskjeller, ifølge 
Albert Hæhre, grunnlegger av Hæhre 
Entreprenør AS.  

– Vi har opplevd 100 prosent forskjell 
i enhetspris fra ett sted til et annet. En 
statlig regulering, hvor man ikke tilgode-
ser «tante Olga og onkel Hans» i kommu-
nestyret, er det første vi bør gjøre for å 
få kontroll på veibyggingen her til lands. 
Det er altfor mange meninger, ofte også 
usaklige meninger, som medfører at kost-
nadene på veibyggingen dras opp, sa han.

– I tillegg er det ofte altfor trange 
reguleringsplaner, noe som er kolossalt 
kostnadsdrivende. Man må forholde seg 
til trafikken og gjøre strenge tiltak for å 
beskytte trafikantene til enhver tid, og 
man skal jobbe med store maskiner på 
et smalt område. Når man bygger trangt 
går enhetsprisen voldsomt opp. Det kan 
faktisk føre til en fordobling av kostna-
dene sammenlignet med en bredere vei. Å 
ha en romslig regulering er derfor første 
bud. For å få dette til trenger vi statlige 
reguleringer. Kommunene må gjerne 
få uttale seg, men det får holde med én 
runde og ferdig med det, slo han fast.

Kostnadsdrivende konflikter
At konfliktnivået i anleggsbransjen er for 
høyt, var de ulike representantene fra 
anleggsbransjen skjønt enige om. Mange 
tvister mellom byggherre og entreprenør 
ender også opp i rettsapparatet. 

– Kontraktene er jo aldri komplett 
beskrevet. Det mangler poster, det må 
endres underveis. Og så ender man lett 
opp i enorme konflikter, som i mange 
tilfeller må avgjøres i retten, sa Klaus J. 
Hansen, direktør for forretningsutvikling 
i Veidekke.

– Det krangles i dag for svært store 
beløp på en rekke veiprosjekter.  Tvister 
og konflikter er kostnadsdrivende i seg 
selv, ved at partene bruker tid og ressur-
ser på annet enn produksjon. Samtidig 

FORTS.

Tenk miljø!

«Alfamatten» - varig kvalitet i over 27år
Kjent for slitestyrke og lang levetid!
Størst utvalg av sprengmatter, rask levering!

Alfa Anlegg AS - 3125 Tønsberg
Mob: 913 70 297 - Tlf: 31 31 79 00 - post@alfaanlegg.no

www.alfaanlegg.no

I MAKTENS SENTRUM: (F.v.) Albert Hæhre (Hæhre Entreprenør), Ketil Sand (Skanska Norge), Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Trond Johannesen (MEF), 
Klaus J. Hansen  (Veidekke), Jon Sandnes (BNL), Stein Gunnes (MEF), Tore Andreas Larsen (MEF), Håvard Almås (MEF) og Grete Ingeborg Nykkelmo 
(Veidekke).
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kan konfliktene være kostnadsgivende, 
ved at leverandørleddet på sikt kan se 
seg nødt til å regne inn denne risikoen 
i kontraktene, forklarte Håvard Almås.

– Bedre prosjektering og planlegging 
av veiprosjektene, vil kunne redusere 
antallet tvister.  Vi tror også det kan være 
nødvendig å heve kompetansen blant 
prosjektlederne, la han til.

Sultne utlendinger
Utenlandske aktører i det norske anleggs-
markedet ble også et tema under semi-
naret på Stortinget.

– Vi norske entreprenører har irri-
tert oss lenge når det har blitt påstått at 
vi har for lite kapasitet til å bygge vei i 
Norge. Det stemmer jo ikke. I dag sitter 
i praksis hele bransjen med overkapasi-
tet. Vi blir jo ikke mer konkurransedyk-
tige når vi ikke får utnyttet ressursene, 
maskinparken og administrasjonen vår, 
sa Albert Hæhre.

– Vi har sett flere tilfeller med uten-
landske entreprenører i store prosjekter 
som har endt med konkurser og enorme 
tap. Billigste pris i anbudet betyr ikke 
alltid lavest pris når alle regninger er gjort 

opp. Vi har aktører inne i markedet i dag 
som verken har kontroll på kapasitet eller 
kvalitet, og som etter min mening ikke 
har noe i Norge å gjøre. Jeg sier naturlig-
vis ikke at alle er sånn, men enkelte uten-
landske aktører i Norge nå vet egentlig 
ikke hva de driver med. 

Jon Sandnes formidlet noe av det 
samme, men i litt mildere ordelag.

– I 2009 gikk ett eller to veiprosjekter 
over 100 millioner kroner til utenland-
ske aktører.  I 2012 gikk 14 av 16 slike 

prosjekter til utlendinger. Norge er nå 
så attraktivt i det europeiske markedet, 
at den største utfordringen kanskje ikke 
handler om å jage laveste pris, men å 
oppnå en fair konkurranse. Jeg sier ikke 
at den ikke fair i dag, men jeg tror nok 
at man skal være litt observant, fordi 
sulten i Europa nå er så stor at jeg er 
redd man ikke alltid vet helt hvilket 
landskap man går inn i, sa Sandnes til 
forsamlingen. n

ENGASJERT: Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

ARGUMENTERTE: Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk i MEF, frontet MEFs synspunkter.

KAESER Kompressorer AS
Verpetveien 38, 1540 Vestby

Tlf. 64 98 34 00 Faks 64 98 34 01
info.norway@kaeser.com

www.kaeser.com

Besøk oss 
på stand 
C34+C35
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Møt oss på 
Vei & Anleggsmessa! 
Stand nummer: F02

Anleggsmaskinen 
– nå også på nett!
Vi har holdt på i kulissene 
lenge, og nå er det endelig 
offisielt: Anleggsmaskinen 
har tatt steget ut på nett.
Det var på tide, synes du kanskje? I og 
med at vi er eid av Maskinentreprenørenes 
Forbund, har vi lenge lent oss litt på MEFs 
hjemmesider. Men det blir det nå en slutt 

på. På anleggsmaskinen.no (også am.no 
fungerer) får du daglige oppdateringer 
om hva som berører seg i anleggsbransjen. 

Vi håper du vil like våre nye sider, og vi 
tar gjerne imot tilbakemeldinger.

For ordens skyld: Magasinet du sitter 
med i hånda blir ikke berørt av nettsatsin-
gen Websidene er kun et supplement til 
papirutgaven – det eldste fagtidsskriftet 
i maskinentreprenørbransjen.
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Hvem eier grunnen 
250 meter under bakken?
Da MEFs avdeling for brønn- og spesialboring avviklet årsmøte i Oslo i slutten 
av mars, fikk de bl.a. høre om Oslo kommunes undergrunnsprosjekt.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no 

Det blir stadig trangere om plassen i 
bakken under våre største byer. I Oslo 
konkurrerer veitunneler, togtunneler, 
t-banetunneler, vann- og avløpsrør, 
innebygde elveløp, diverse strøm-, 
tele- og fjernvarmekabler og ener-
gibrønner om plassen. Er det noe 
system i dette virvaret i undergrun-
nen? Hva finnes i det hele tatt under 
bakken i dag? Hva sier lover og regler 
om å benytte grunnen til ulike formål? 
Dette var noe av det Ingelöv Eriksson, 
prosjektleder i Plan- og bygningseta-
ten, forsøkte å gi svar på i sitt innlegg 
om Oslo kommunes undergrunnspro-
sjekt, som hun er leder for.

Trangt under bakken
Undergrunnsprosjektet startet i 
februar 2013 og skal vare i 4 år. Det 

er et tverretatlig prosjekt, hvor Plan- 
og bygningsetaten, Vann- og avløp-
setaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten og Byantikvaren er 
representert. Prosjektets hovedmål 
er definert som: «Trygg byutvikling 
med effektive virkemidler for sikker 
forvaltning av undergrunnen».

– Prognosene tilsier en befolknings-
vekst i Oslo på 33 prosent fram mot 
2030. Det betyr at mellom 150.000 
og 200.000 personer skal flytte inn 
til byen i løpet av de neste 15 årene. 
Det er kanskje ikke så mye når man 
sammenligner med en by som Chong-
qing i Kina, som vokser med en halv 
million mennesker hvert år, men det 
er nok til å være en av Europas raskest 
voksende hovedstad, sa Eriksson.

– Og når presset på overflaten 

FORTS.

Du kan kjøpe Tysse lift hos 
TYSSE forhandlere over hele Norge. Oversikt over  

utsalgssteder på tysse.no

TYSSE MEKANISKE VERKSTED AS  - 5284 Tyssebotnen  -  tysse@tysse.no  -  www.tysse.no

- tilhenger av norsk kvalitet

TYSSE LIFT
TOTALVEKT 2000 - 3500 KG

• Hydraulisk heving/senking • Lav påkjøringsvinkel 
• Ideell for sakselift  

TRANGT OM PLASSEN: Når man borer energibrønner flere hundre meter ned i bakken, kommer man fort 
i konflikt med annen infrastruktur, forklarte Ingelöv Eriksson.
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øker, blir også presset på undergrunnen 
større. Ta for eksempel Ekebergåsen, 
hvor Ekebergtunnelen går i fire ulike 
løp, den nye Follobanen vil gå gjennom 
der i to løp, Østfoldbanen går allerede 
der, avløpssystemet Midgardsormen går 
gjennom fjellet og bort til renseanlegget 
på Bekkelaget, og deler av Alnaelven er 
lagt der inne. I tillegg er det selvsagt en 
rekke rør og kabler der, så det er trangt 
der inne.

Interessekonflikter
– Så har vi dette med energibrønner, sa 
hun til forsamlingen av brønnborere, og 
pekte på et oslokart tettpakket med ener-
gibrønner, plottet inn som blå prikker. 

– Disse representerer ytterligere poten-
sielle interessekonflikter. Ved planleggin-
gen av Follobanen sendte Jernbaneverket 
ut 3000 brev til private grunneiere for å ta 
rede på om de hadde energibrønner eller 
ikke. Slike energibrønner vil selvsagt ikke 
stoppe en jernbanetunnel. Man borer da 
i stedet tvers gjennom dem og eier får en 
økonomisk kompensasjon. 

– Økt utnyttelse av undergrunnen med 
utbygging av tunneler og infrastruktur 
kan også få andre uheldige konsekvenser, 
som for eksempel landsynking, setninger 
i bebyggelse og mulig tap av kulturmin-
ner grunnet drenering av grunnvann. 
Landområdet rett utenfor her, i Bjør-
vika, synker med opp mot 3 cm i året, 
og Dronning Eufememias gate er bygget 
på 1100 betong- og stålpæler i grunnen, 
fortalte Eriksson engasjert.

Behov for reguleringer
Etter dagens lov- og regelverk kreves det 
ingen forhåndsgodkjennelse verken for å 
bore etter grunnvann eller bore energi-

brønn fra egen tomt. Det er altså i prin-
sippet fritt frem for den enkelte grunneier 
å bore energibrønn. 

– Man eier i teorien grunnen på sin 
tomt så langt ned som man kan benytte 
den. For 20 år siden eller mer, var det 
snakk om å bygge f.eks. en kjeller. Men 
nå kan det dreie seg om å bore energibrøn-
ner flere hundre meter ned i bakken, og 
da kommer man altså fort i konflikt med 
annen infrastruktur som vei- og jernbane-
tunneler. Vi i kommunen innser at dette 
byr på problemer. Det betyr at behovet 
for reguleringer blir større, slo hun fast.

Hensynssoner
Undergrunnsprosjektet har fremmet 
flere forslag til kommende kommune-
plan for å forebygge potensielle konflikter 
for viktige infrastrukturtiltak. Dette skal 
blant annet gjøres ved hjelp av definerte 
hensynssoner, hvor man må ha tillatelse 
fra berørte samferdselsmyndigheter for 
å kunne bore energibrønner og andre 
brønner, samt drive sprengningsarbeid. 
Slike hensynssoner vil for eksempel være 
aktuelt ved eksisterende og fremtidige 
t-banetraseer, samt traseer for veitunnel. 

– Av hensyn til ny sentrumstunnel for 
jernbane, er hensynssonen med restrik-
sjoner på energibrønner og andre brønner 
foreløpig lagt innenfor ring 2 i Oslo, 
utdypet Eriksson.

Søknadsplikt
Videre vurderes det å foreslå innføring 
av generell søknadsplikt blant annet for 
boring etter bergvarme. 

– Hovedregelen i dag er at det ikke 
er søknadsplikt for mindre tiltak i 
undergrunnen. For at det skal være 
søknadspliktig, må det betegnes som 

et vesentlig terrenginngrep. Vi vurde-
rer å foreslå søknadsplikt for boring 
etter bergvarme, grunnvann og andre 
tiltak i undergrunnen, samt plassering 
av installasjoner i undergrunnen. Det 
betyr at både plan- og bygningsloven og 
byggesaksforskriften må endres. Likele-
des ønsker vi klare regler for å forhindre 
at grunnvannsstanden endres vesentlig 
som følge av bygge- og anleggstiltak. For 
å få til dette må byggteknisk forskrift 
endres, sa hun.

Samlet brønnborerbransje
Årsmøtet for MEFs avdeling Brønn- og 
spesialboring, var for øvrig det første på 
nesten 20 år med hele brønnborermil-
jøet samlet. Bransjen skilte lag i 1996, 
men framstår nå endelig samlet igjen 
i en egen fagavdeling. Fagavdelingen 
står tilsluttet MEF Seksjon Ressurs og 
miljø, og er representert i forbundets 
hovedstyre sammen med landsdek-
kende fagavdelinger for skog, gjenvin-
ning og avfallshåndtering. Årsmøtet 
ble avholdt på Hotel Opera, med 44 
deltakere. Det ble blant annet valgt et 
nytt avdelingsstyre, med Vetle Sjørholt 
som leder. n

TETTPAKKET: De blå 
prikkene viser eksisterende 

energibrønner i Oslo og 
omegn. Fra Ingelöv Erikssons 
presentasjon. Data hentet fra 

Den nasjonale grunnvanns-
databasen (GRANADA).

Velkommen 
til vår stand HB1 

på 
Vei og Anlegg!



SNART MÅ DU BYTTE IGJEN.
DET BEHØVER IKKE GÅ UT OVER LIKVIDITETEN.

best for

11/2014

   /

For å være konkurransedyktig er du avhengig av tidsriktige 
og effektive driftsmidler. Når maskiner og kjøretøy “går 
ut på dato”, blir det fort en belastning på likviditeten å 
investere i nye. Med leasing fra SG Finans får du tilgang 
på nytt og effektivt utstyr uten å redusere den økonomiske 
handlefriheten. Du kan også oppnå raskere skattemessig 
utgiftsføring og mindre krav til tilleggssikkerhet. 

SG Finans er spesialister på finansiering av maskiner, utstyr 
og kjøretøy til din næring. Det betyr trygghet, langsiktighet 
og bedre finansiering for deg.

Les mer på sgfinans.no. Her kan du også prøve våre 
leasingkalkulatorer. Ta gjerne kontakt med et av våre 15 
regionskontorer på telefon 21 63 20 00. Jobb smartere.

Bedre opplevelser.
Jobb smartere.
Bedre opplevelser.

Endelig! Med Fri+ har du plass til 
absolutt alt du lagrer digitalt.
I bedriftsabonnementet Fri+ får du nå utrolige én terabyte lagring i skyen inkludert! 1 TB tilsvarer 1000 GB. 
Endelig har du plass til absolutt alle filene dine, og kan lagre og dele dokumenter med kollegaer og få
tilgang til filene overalt – fra PC, nettbrett og mobil. I tillegg er fri tale, fri sms, valgfri datamengde og
sikkerhetsløsninger inkludert. 

Bestill Fri+ hos en Telenor-forhandler, på telenor.no/bedrift eller ring 09000.
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MOEN/MÅLSELV: Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har 
sendt ut forslag om ny utforming av 
den sentrale godkjenningsordningen 
av foretak. Regjeringen foreslår at også 
HMS, skatteopplysninger og lønnsopp-
lysninger nå skal være en del av registre-
ringen. Det er et forslag som Direktoratet 
for byggkvalitet (DiBK) omfavner. 

– Vi er glade for regjeringens forslag. 
Det vil bidra til å styrke seriøsiteten i 
byggenæringen, sier avdelingsdirektør 
Steinar Fretheim i en pressemelding fra 
Direktoratet for byggkvalitet.

Kvalitet
Ansvarsrettssystemet endres ved årsskif-
tet 2015/2016. Da mener DiBK det er 
viktig at ordningen er det kvalitetsmer-
ket som viser foretakenes leveranse- og 
gjennomføringsevne.

– Direktoratets oppgave framover blir 
å utvikle den sentrale godkjenningsord-
ningen slik at den spiller en viktig rolle i 
bekjempelsen av useriøsitet i byggenæ-
ringen, og samtidig framhever foreta-
kene som ønsker å jobbe for kvalitet, sier 
Fretheim.

Lars Rognmo føler seg alt annet enn 
fremhevet av direktoratet. 

Firmaet hans, Rognmo Graveservice 
AS, hadde sentral godkjenning som 
prosjekterende (PRO) i tiltaksklasse 1, 
og som utførende (UTF) i tiltaksklasse 2.  
Han fikk godkjenning første gang i 2004, 
de første årene i tiltaksklasse 1 både PRO 
og UTF. Sistnevnte ble utvidet til TK 2 i 
2011. Men i 2014 var det slutt. 

Større prosjekter
– Jeg brukte samme firma  som jeg 
har brukt i alle år til å hjelpe meg med 
søknaden, og sendte inn dokumentasjon 
på relevante referanseprosjekter. Disse 
var av større dimensjoner, for eksempel 
grunnarbeid til barnehager og skoler 
samt utbygging av kjøpesenter. Typiske 
klasse 2-jobber, som vi driver mye med, 
sier Rognmo. 

Men her satte DiBK foten ned. UTF i 
tiltaksklasse 1 var alt han fikk. Nedgradert 
fra UTF 2, og null PRO-godkjenning. 

Begrunnelsen: Søknaden var for dårlig 
dokumentert. 

– Det er veldig tungvint, ettersom vi 
driver mye med litt større prosjekter 
som krever tiltaksklasse 2, sa Rognmo til 
Anleggsmaskinen i januar. Da hadde han 
nylig lest om Trond Fladby og TF Maskin 
på Hurum, som også opplevde å bli fratatt 
en sentral godkjenning hadde hatt over tid. 

– Alt annet 
enn enkelt

Staten bygger om godkjennings-
ordningen for foretak i bygg og 
anlegg. De kaller det «styrking», 
og lover det skal bli enklere 
å være seriøs. Men for Lars 
Rognmo har det vært alt annet 
enkelt å få fornyet den godkjen-
ningen han hadde. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

«Jeg er ingen 
forfatter som kan 
sitte og forfatte lange 
brev om hva jeg har 
gjort i livet mitt»

Lars Rognmo

FORTS.
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Besøksadresse 1:  Myhrervegen, 2080 Eidsvoll.  
Dette er tidligere Myhrer veggarasje, ved brannstasjon.  

Besøksadresse 2:  Bølervegen, 2020 Skedsmokorset. 
Inne på Mesta sitt område, bygg C2.

Mobil: 905 24 196 e-post: skiltgutta@live.no

Arbeidsvarsling og 
utarbeidelse av planer

Skilting og utleie

Vi lager teksttavler 
på kort varsel

Trafi kkdirigering og 
sperring av alle typer 
veger

Mobile trafi kklys

Kranbiler og lift

Minigraver

Referanse: 
– Johan Rognerud AS
– Statens Vegvesen
– Veidekke AS 
– Ncc Roads AS
– Mesta AS

Hjalp
Rognmo ga seg ikke, og sendte inn ny 
søknad med enda mer dokumentasjon. 
Det hjalp litt, men ikke nok: Han fikk 
UTF utvidet til TK 2. Men TK 1 PRO 
fikk han nytt avslag på. 

– Jeg har dokumentert godt og sendt 
med mange relevante referansepro-
sjekter. Flere enn noen gang tidligere. 
Likevel får man avslag. Det synes jeg 
er rart. Jeg har hatt TK 1 PRO siden jeg 
første gang søkte om sentral godkjen-
ning for 11 år siden, sier Rognmo til 
Anleggsmaskinen. 

Han reagerer spesielt på at DiBK er 

så utydelige på hva de egentlig vil ha av 
dokumentasjon. 

– De bare henviser til en masse para-
grafer i svarbrevet!

Han etterlyser en oversikt over hva 
slags informasjon de faktisk vil ha. Gjerne 
i form av et skjema der informasjonen 
kan fylles inn. 

Lange brev
– Jeg er ingen forfatter som kan sitte 
og forfatte lange brev om hva jeg har 
gjort i livet mitt, og beskrive i detaljer 
de prosjektene man har jobbet med 
gjennom årene. 

Han stusser også over at DiBK kun 
ser på dokumentasjonen sendt inn med 
søknaden om fornying. Han mener det er 
feil av etaten å helt bort ifra den informa-
sjonen direktoratet har fått inn tidligere, 
ved forrige gangs fornying. 

Nå står han fortsatt i en temmelig tung-
vint situasjon. 

– Jeg er avhengig av TK 1 PRO til prosjek-
tering av uteområder på eneboliger, garasjer 
og andre mindre byggeprosjekter, sier han. 

Lars Rognmo mener seg kvalifisert, 
med 20 års erfaring fra anleggsfaget, 
fagbrev som maskinfører, ADK 1 og 
diverse anleggsrelaterte kurs. n

– Kan bli tydeligere
– Jo, kravene til enkelte 
godkjenningsområder kan 
med fordel bli tydeligere. 

Og det gjelder både forskrift og veiled-
ning. Det erkjenner avdelingsdirektør 
Steinar Fretheim i Direktoratet for bygg-
kvalitet (DiBK). Han er leder for direkto-
ratets avdeling for sentral godkjenning. 

I arbeidet gjennom dette året med ny 
sentral godkjenning er det spesielt fokus 
på nettopp dette. 

Innspill
– Vi har invitert MEF og andre bran-
sjeorganisasjoner til å gi oss innspill på 
dette, før en ordinær høringsprosess, sier 
Fretheim. 

I Anleggsmaskinens utgave som kom 
like før jul skrev vi om en entreprenør-

bedrift på Hurum som først ikke fikk 
fornyet sin UTF-godkjenning, men som 
likevel fikk det etter at vi tok opp saken. 

DiBK har ikke endret praksis i behand-
ling av søknader siden da. Etaten vurderer 
søknader etter tre grunnleggende krav: 

1. Har foretaket den formelle kompe-
tansen i utdanning og fagretning regel-
verket krever? 

2. Har foretaket dokumentert erfaring 
fra tidligere prosjekter på godkjennings-
området det søkes om? 

3. Har foretaket et KS-system tilpasset 
aktivitetsnivå? 

Erfaring
I enkelte tilfeller kan relevant erfaring 
kompensere for mangel på formell utdan-
ning, men saksbehandlingen gjøres i all 
hovedsak ut fra kravene over. 
– Hva er det Rognmo mangler som gjør 

at han ikke får fornyet en PRO-godkjen-
ning han har hatt i mange år? 

– Vi ønsker ikke å gå inn i en konkret 
sak i media. Men vi gir gjerne en presi-
sert begrunnelse til foretaket hvis det er 
ønskelig, sier Steinar Fretheim.

Søknad
Han understreker at saksbehandlingen 
forholder seg til den konkrete søkna-
den. Dokumentasjon innsendt ved andre 
anledninger teller ikke. 

– Vi vurderer foretakets relevante 
kompetanse og dokumenterte erfaring på 
søknadstidspunktet, slik det er presentert 
i søknaden. Den blir ikke innvilget hvis 
dette ikke er tilstrekkelig. Ved innsending 
av søknad er det nødvendig å gi informa-
sjon som er tilstrekkelig dekkende for 
godkjenningsområdet og –nivået fore-
taket søker om, utdyper Fretheim. 

Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai 

– Vi møtes på Hellerud!
Tre av disse har kjøpt 80 
Cat på fire år av fjerde-
mann. Sammen med 25 
000 andre maskin- og 
anleggsinteresserte møtes 
de til årets store messe. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

OSLO: Karene på bildet har akkurat 
signert en avtale på 19 nye Cat anleggs-
maskiner til Hæhre-konsernet.  Dermed 
har Hæhre kjøpt 80 Cat på fire år. 

Det var daglig leder Frank Ole Søren-
sen i Hæhre Maskinutleie som sammen 
med maskinkoordinator Lars Hæhre 
og «han sjøl», styreformann Albert Kr. 
Hæhre, signerte avtalen i slutten av mars. 

Tonn
– Vi er gode til å produsere tonn. Da er 
det Cat som gjelder. Vi er opptatt av lavest 
kostnad pr tonn, tilfredse maskinførere, 
maskiner som virker når de skal og at vi 
kan få service når det trengs. Uansett om 
vi er i Kirkenes eller på Lindesnes, sier 
karene fra Hæhre i en pressemelding fra 
Pon Equipment. 

Ordrelista i denne siste handelen 
inneholder blant annet to tunge 374FL 
gravere, fire 349EL, to D6T dosere, to 
tunge 988K hjullastere, syv (!) hjulgravere 
og to 140M3 høvler. 

– Det forundrer meg ikke om vi ser 
noen av disse 19 Cat-ene på Vei og 
Anlegg, sier Pon-sjef Erik Sollerud. 

Både Hæhre-karene, Sollerud og resten 
av staben i Pon Equipment blir å finne 
på den store anleggsmessa på Hellerud 
utenfor Oslo. Det samme gjelder alt som 
kan krype og gå av ansatte i andre bedrif-
ter som lever av å selge til anleggsbran-
sjen, tusenvis av fagfolk og andre som 
er interessert i bransjen og tungt utstyr.  

Vei og Anlegg arrangeres hvert tredje 
år, og er Den Store Hendelsen for bran-
sjen i år. Vi har vært på fisketur hos en 
del av utstillerne på messa, for å se hva 
de har med til utstillingen. Det kan du 
lese om på de følgende sidene. 

Nå kommer maskinregisteret
MEF, EBA og Maskingrossistens 
Forening har sammen tatt initiativ til 
etablere av et register over anleggsmas-
kiner i Norge. Registeret er utviklet og 
driftes av Sentralregisteret for sikker-

hetsopplæring, mens finansnæringen, 
Politiet, forsikringsbransjen og bygg-
herrer har deltatt. 

Registeret har sin offisielle lansering 
på første dag av Vei og Anlegg. 

INNKJØP: Fire Cat 349EL (bildet) sto på den siste bestillingen. Sammen med 15 andre maskiner. 

KUNDER: F.v. Lars Hæhre, Albert Kr Hæhre og Frank Ole Sørensen fra Hæhre-konsernet, sammen 
med Pons ringrev Svein Erik Sønstehagen. (Foto: Pon Equipment)



SIDE 61ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015SIDE 60 ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015

AT
01

16
9

Møt oss på 
stand B8+B11

Fredheim Maskin AS 
Myrerveien 1  .  1820 SPYDEBERG  
Tlf: 69 80 88 30  
www.fredheim-maskin.no 

Opplagsystemer Stjernesikt 2F 

I samarbeid med 

Møt oss på 
stand D11

Til:
daglig leder

Hva er dine planer for 2015?
Få bedre rutiner for kalkulasjon og anbudshåndtering
Få kontinuerlig kontroll på økonomien i prosjektene
Øke produktiviteten
Anskaffe et godt sluttvurderingsverktøy for anbud

Kontakt: 

stig.solem@norconsult.com
t. 76 20 46 50Les mer på www.isy.no

DET SKJER

Maskin

Offroadshow med 
ekstrem klatregraver
M5 – Menzi Mucks største 
graver – blir å se på 
Bulder Maskins stand. 
Etter messa skal den ut på 
turné for å vise hva den 
er god for. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

12-tonneren M5 er Menzi Mucks tyngste 
og mest ekstreme maskin. 

Bulder Maskin AS er norsk forhand-
ler for de sveitsiske klatremaskinene. 
Produktansvarlig Truls Østerud har 
sørget for å få tak i en sånn for å vise 
til publikum på Vei og Anlegg. Og ikke 
nok med det: 

– Vi drar ut på et roadshow med Menzi 
Muck i etterkant av messa. Vi har med 
maskin og demofører, og drar til steder 
der man virkelig får se hva Menzi Muck er 
god for i vanskelig terreng, sier Østerud. 

Alle med interesse for gravemaskiner 
har hørt om Menzi Muck. Mange har sett 
dem i aksjon, enten i virkeligheten eller en 
av de mange videoene på Youtube og Face-
book. Noen få har til og med kjørt dem. 

Bulder Maskin har på Vei og Anlegg 
norgespremiere på en ny serie hjullastere 
fra Terex: TL 80, 100 og 120. 

Maskinene er utstyrt med steg 3b-mo-
torer fra tyske Deutz. Det er samme 
motorer som blant annet brukes av 
Volvo. Utslippskravene oppfylles med 
partikkelfilter, med tillegg av Adblue når 
de skifter til steg 4. 

Med en «high flow» hydraulikkpumpe 
(ekstra) får de en hydraulisk kapasitet på 
120 liter i minuttet, med 175 bars trykk. 

Et sted i elektronikken på TL-maski-
nene er det montert et potmeter. Varia-
bel motstand gjør det mulig å gi gass på 

motoren uten å øke hastigheten på hjulene. 
For eksempel ved kjøring med feiekost, for 
å holde trykket på børsten oppe uten at 
maskinen ruller fortere framover. 

Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai

– Velkommen i klubben
Nasta lanserer ny klubb 
for å få bedre kontakt 
med førerne. 

– Det er ingen tvil om at maskinførere i 
Norge betyr mye for valg av maskinleve-
randør. Vi i Nasta ønsker å kommunisere 

med våre maskinførere. Vi satser hardt 
denne våren på denne målgruppen, sier 
markedsansvarlig Jannike Hansen i Nasta. 

Med samlingspunkt i et nettsted lanse-
rer Nasta under Vei og Anlegg-messen 
klubben «Nasta Driver», en informa-
sjonskanal og digitalt forum for førere 
på Hitachi og Bell anleggsmaskiner.

KLUBB: 
Maskinførerne 

har stor 
innflytelse 
på valg av 

maskin. Det 
vil Nasta 

utnytte bedre. 
(Foto: Jørn 
Søderholm)

EKSTREM: En Menzi Muck M5 blir å se på Vei & Anlegg. Etter messa skal den ut 
på tur for å vise hva den kan. 

TRIO: F.v. 
Bulder-

sjef Tore 
Thunestvedt 

sammen med 
selgerne Tom 

Lillestrøm 
og Truls 
Østerud.



SIDE 62 ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015 SIDE 63ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015

Kontakt oss for mer informasjon og demo

De fleste blir utrolig overrasket når de ser 
hvor raskt og med hvilken presisjon 

planeringsarbeidet utføres med laserstyrt 
planeringsutstyr fra AP.

Fiskerudveien 51 | 1850 Mysen | Tlf. 69 87 70 50 | www.lintho-maskin.no

Basic Leveller•Leveller•Mini-Leveller•Powerblade•Graders

 PLANERINGSUTSTYR FRA AP

Powerblade

Møt oss på 
stand E3

Se AP Powerblade
på demo-område D13

Finn ut mer på www.zirius.no/mef

SPAR TID  –  FÅ FULL OVERSIKT  –  SKAP BEDRE ØKONOMI

Prosjekt- og økonomistyring for entreprenøren gir deg:
4  Raskt total økonomisk oversikt i prosjekter og delprosjekter
4  Elektronisk lagring, håndtering og sending av bilag og dokumentasjon
4  Maskin-, time- og materiellregnskap

RETT VERKTØY 
FOR FREMTIDEN!

DET SKJER

engcon Norge Jernkroken 18, P. B. 85 Kalbakken, N-0902 Oslo
Telefon 22 91 80 90 | Fax 22 91 80 01| www.engcon.com/norge
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System engcon gjør
gravemaskinen mer

lønnsom

system Drivex har  
hjullasterredskap for  

enhver oppgave

Sys
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m
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Møt oss på 
Vei og Anlegg 
Stand nr. C9

Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai

Grønne 
muligheter
Små, grønne maskiner med et digert 
redskapssortiment, stor hydraulisk kapa-
sitet og en fremferd som er vennlig mot 
underlaget. 

– Vi vil vise de store mulighetene som 
finnes med Avant, sier Bjørn Larshus. Han 
er produktsjef for gravere og kompaktlas-
tere i Felleskjøpet Agri. 

Den nyeste og største maskinen fra 
Avant er med på utstillingen: 760i, med 
60 hk motor og en hydraulikk som gir 92 
liter/minutt på 215 bar. 

Dessuten har Felleskjøpet Agri natur-
ligvis med anleggsaktuelle John Deere 
traktorer og Gator UTV, samt Yuchai 
gravemaskiner opptil åtte tonn. 

GRØNN: Bjørn 
Larshus i 

Felleskjøpet 
Agri vil vise 
muligheter 
med Avant.  
(Foto: Jørn 
Søderholm) 

Tre mål – mye nytt
Hesselberg fyller nesten 
tre mål med maskiner. – 
Ganske mange nyheter 
faktisk, sier salgssjef Tom 
Erik Hammer. 

Volumselgeren Komatsu PC210, sammen 
med storebrødrene 240 og 290 og røslige 
360, for eksempel. Alle i splitter nye 
-11-serie, med steg IV-motorer. 

Hesselberg har med den helt nye 
17-tonneren PC170,. 

– Jeg håper vi skal klare å få med den 
nye hjulgraveren PW148. Men det er 
uklart om vi rekker å få den fra fabrikken 
tidsnok, sier Hammer. 

Nye hjullastere i -7-serien og nytt på 
valsefronten fra Bomag er også med, 
men Hammer vil nødig 
avsløre alle nyhetene her 
i bladet. 

De som er nysgjer-
rige på hybridgraveren 
Komatsu HB215 kan 
godt ta en tur innom 
demofeltet. Der blir det 
anledning til å prøve 
den, samt åttetonneren 
PC78 i -10-versjon. 

KANSKJE: Rekker 
PW 148 fram i tide? Kom til 

messa og se. 
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Bailey dumperhengere
- Proff henger til rimelig pris!
- Hardox 450 helsveiset kasse.
- Standard høyde eller lavbygd. 
- Fjæring på drag og aksler.
- Doble tippsylindere.
- Kan leveres med luftbremser.
- Mange modeller. 8-18t. nyttelast.
- Kjent for gode kjøreegenskaper.
- Importør Trøgstad Maskinhandel

www.trogstadmaskinhandel.no

Tlf: 69 82 54 00
Jon Torger Rud, 90 60 82 85

Vidar Østby, 911 21 021
Morten Lund, 950 61 250

Askimveien 659, 1860 Trøgstad
8,10,12,14 og 16t. 

dumperhengere på lager
Ring for et godt tilbud.

Innbytte/finans

Kom og besøk oss i Bildiagnose AS på Vei & Anleggs messa mai 2015.
Stand nr. HQ2 & HQ3

Vi demonstrerer induksjons varmere fra markedslederen Alesco, den raskeste måten å varme alt fra bolter til plater,vi har også demonstrasjon på diagnose fra 
Jaltest. Dette er en diagnose tester for at du skal kunne jobbe med de fleste merker innen tunge kjøretøy, Traktorer og Anleggsmaskiner. 
Vi vil også kunne tilby gode løsninger for AC maskiner fra Ecotechnics. Og de finner du også på vår stand på messen.

Velkommen til oss for en hyggelig prat, og gode messe tilbud.                                                                           E-post: post@bildiagnose.no - Tlf.nr.: 22 55 11 11

Møt oss på 
stand nr D29. 
Velkommen!

Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai

Maskin

Rå gravelaster
Dette er Lännens flagskipp 
8800i, rigget til Norges 
råeste gravelaster. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Østlandske Maskinservice har lånt maski-
nen de leverte til Veidekke Bane i vinter til 
utstilling på messa. 

Daglig leder Øyvind Marhaug i Østlandske 
Maskinservice er ikke så lite stolt over å ha 
levert det spesielt velutstyrte råskinnet av en 
gravelaster, basert på Lännens største maskin: 
8800i, med pendlende midje og automatisk 
tyngdepunktforskyvning. Jernbaneunderstell 
og en 22 tonnmeter Palfinger kran på front-
montert hurtigfeste gjør det til en skikkelig 
universalmaskin. 

Det blir mer jernbanegreier å se hos ØMS: 
• En Cat 308D med den nye IOX-akselen, 

og et fullverdig og trinnløst RCI-system. 
• Skikkeverktøyet Rosenqvist Clipdriver, 

markedets raskeste og enkleste maskin for 
Fastclips og Fastclips FE

• Svilleutlegger med 7-er ramme. 
– Da var det dessverre tomt for plass på vår 

stand. Derfor stjeler vi litt plass av naboen. 
Men denne koalisjonen skal avdekkes på 
messa. Her blir det en veldig spennende nyhet 
fra oss, lover Øyvind Marhaug. 

GRAVELASTER med automatisk 
tyngdepunktsforskyvning og pendlende midje.

Maskin

Spennende inni
De ser bra ut. Men 
teknologien inni og bakom 
er nesten mer spennende. 
Der er det nemlig mye 
bra, som gjør livet lettere. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

På Pon Equipments stand på drøyt 2,5 
mål er det utstilt flere hundre tonn med 
maskiner. Gravere, dosere, hjullastere, 
høvler og valser. Hver og en av dem er 
spennende, og har mye bra å by på for 
både eier og fører.

Fabrikk
De nye Cat-maskinene har et interes-
sant teknologisk fellestrekk: De inne-
holder mye avansert teknologi montert 
på fabrikken, av en type som tidligere 

har blitt  montert hos importøren, før 
levering til kunden. 

Maskinstyring for eksempel. Både 
høvel, graver og doser har viktige kompo-
nenter til maskinstyring integrert i maski-
nen fra fabrikk. Nå kommer det også på 
B-serien av anleggsvalser, rett i etterkant 
av at Statens vegvesen har begynt å kreve 
at komprimeringen av veien skal doku-
menteres elektronisk. 

Grønt
Enklere blir det også: 

«Vals til det blir grønt», sier Pon. Det 
dreier seg om anleggsvalsen CS78B. Cater-
pillars eget NDP-system er innebygget, 
og samkjøres med Trimbles vals-system. 

– Man kan finne komprimeringsgraden 
på veien akkurat i øyeblikket uten å kjøre 
vibrasjon. Ved vanlig komprimering er 
det bare å kjøre til området på skjermen 

blir grønt. Enklere blir det ikke, sier Pon. 
På hjullastersiden er det fabrikksmon-
tering av vektteknologi som skal gjøre 
det enklere – og sikkert rimeligere i det 
store bildet – å kombinere maskiner og 
elektroniske støttesystemer til en mer 
effektiv produksjon ute i felt.

Det er forresten lovet en «hemmelig»og 
etterlengtet nyhet: Åttetonneren 307 er 
endelig tilbake med bommen på maski-
nen. Salgstallene falt stygt da Caterpillar 
begynte å bygge den med kingpin-festet 
svingbom for noen år siden. 

INNI: «Grade control» viser at her trengs lite 
tidkrevende ettermontering av maskinstyring. 
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EC-OIL: For raske 
skifter av redskap. 

DET SKJER DET SKJER

www.dieseltank.no
Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no

Tilt og rotor

Sitter bedre fast 
Skal du kjøpe tiltrotator i år? Du får bedre redskaps-
feste og mer automatisert styring av tilten, uansett 
hvilket merke du velger. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Engcon, Rototilt og Steelwrist kjemper 
om å forsyne norske gravemaskiner med 
tiltrotatorer. Alle er naturligvis til stede 
på Vei og Anlegg for å vise sine nyvin-
ninger. I år har alle tre festeanordninger 
for redskap som er bedre, mer automa-
tisert og mer idiotsikre enn tidligere. 

Tredobbelt
Sist høst fikk Engcon en internasjonal 
pris for sitt nye redskapsfeste Q-safe. Det 
er tredobbelt sikret gjennom hydraulisk 
overvåking, mekanisk sikkerhetslåsing 
og elektronisk overvåking. 

Rototilt har kalt sin variant for 
Securelock, mens Steelwrist har valgt 
det noe mer forklarende navnet FPL 
framaksellås. 

– Den nye framaksellåsen er et av de 
viktigste fortrinnene med våre nye tilter. 
Den gjør det umulig å miste skuffa, sier 
selger Mathias Haglund i Steelwrists nye, 
norske selskap. 

Engcon og Rototilt vil nok si omtrent 
det samme om sine løsninger. … men fort gjort å skifte

Redskapene skal sitte godt fast i maskinen, 
og løsne først når føreren ber om det. Men 
det er jo greit at det er fort gjort å skifte 
redskap også. Der kommer Engcon EC 
Oil inn i bildet, med automatisk kobling 
av strøm, hydraulikk og sentralsmøring. 

Det vises og demonstreres på Vei og 
Anlegg, sammen med blant annet hele 
2. generasjon av tiltrotatorserien og den 
nye kontrollspaken MIG2. 

– Tiltrotatoren er det mest kjente av 
utstyret vårt. Men vi har også HK-fester, 
fullt skuffeprogram, rippertenner, feiekos-
ter, pallegafler, vibroplate, tømmerklype, 
stein- og sorteringsklype og asfaltskjæ-
rer. Redskapsprogrammet er i vinden, 
og tiltrotatoren vår er stadig suveren 
markedsleder, sier salgssjef Morten 
Fjeld-Nilsen i Uddeholm og Engcon 
Norge. 

ENGCON Q-safe ROTOTILT SecureLock STEELWRIST FPL framaksellås

Ikke bare 
rototilt
Rototilt AS viser fram modellpro-
grammet i all sin prakt, og viser 
hvordan det nye styresystemet 
ICS gjør at tilten «snakker med» 
maskinstyringen. Men Rototilt har 
mye annet også. 

– Vi lanserer også et nytt skuffepro-
gram og en egen, helt ny markvibrator. 
Og en del andre produkter og nyheter, 
sier Finn Thrane Johansen, sjef for 
Rototilt AS i Norge. 

NYHET: Rototilt med egen mark

X-32: Motstår både 
juling og tjuver. 

Lav og solid
Steelwrists nyeste modell X32 er en spesi-
elt robust og lavt bygget tilt, for bære-
maskiner på 25-32 tonn. 

De grønn-svarte blir fra i år levert 
med tyverisikring, i form av individu-
ell merking med Datatag. Det skal være 

umulig å fjerne, og gjør at 
politi og toll i 197 land 

kan identifisere eier 
av en merket gjen-
stand. 

SELGER: Mathias Haglund i Steelwrist. 
(Foto: Jørn Søderholm) 

Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai

SIKRERE: Både Engcon (bildet), Rototilt og Steelwrist har laget nye løsninger for sikrere feste av redskap. (Foto: Engcon)
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Maskiner fra 2 til 10 tonn

vår nye e serie

Tysk kvalitet på sitt  beste .  

SPØR OSS DET LØNNER SEG!

Leirfossveien. 27,  7038 Trondheim
Tlf: 72 88 44 60
www.skjetne-maskin.no
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Som ny importør av Atlas har vi nå mange godbiter å by på.

Stand nr. D 2a

Å legge rør kan være utfordrende, enten det er et stort eller lite prosjekt, krever store eller små dimensjoner, 

har høyt eller lavt trykk. Unike produktegenskaper og fleksible løsninger er noe av det som følger med 

Flowtite GRP-rør. Vi mener det er et lett valg.

Flowtite GRP-rør: Et lett valg

w
w

w
.springpr.no

Amiantit Norway AS   ·   Postboks 2059   ·   3202  Sandefjord   ·   Telefon: 99 11 35 00   ·   info-no@amiantit.eu   ·   www.amiantit.eu

Et valg for generasjoner

Den svenske 
kvalitetsleverandør! 

Skuffer for gravemaskiner 
og lastemaskin. Besøk 
oss på standen vår, HH3, 
på Vei og anlegg.

Vi søker etter forhandlare 
i hele Norge!
 
Peter Reinhardt
Telefon: +46 70 55 30 677

www.gotenece.com

Under messen ger 
vi 20% rabatt på 
hele sortimentet!

Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai

25 år i Norge
Kaeser Kompressor 
AS jubilerer med flere 
nyheter på messa. 

Tore Aanerød er Mobilair-ansvarlig i 
Kaeser Kompressor. Han gleder seg til 
å møte folk på Vei og Anlegg. 

– Årets nyheter viderefører kvaliteten 
og påliteligheten vi er kjent for, og tar 
miljøfokuset til et nytt nivå, sier Aanerød.

Kaeser har flere nyheter med til årets 
messe. Alle med steg III B-motorer. Mer 
trykkluft med mindre energi er et felles-
trekk for disse. 

M114 er utstyrt med en firesylindret 
Deutzmotor, og kan utstyres med syklon-
utskiller, filter og/eller platevarmeveksler 
for gjenoppvarmet eller tørr trykkluft.

Nye M171 er for de som har bruk for 

større mengder trykkluft . En sekssylindret 
Deutz motor gjør den i stand til å levere 
17 kubikkmeter i minuttet ved 8,6 bars 
trykk. Men likevel i et kompakt format: 
Med full tank veier den under 2,7 tonn. 

– Er vi riktig heldige så får vi også 
sjansen til å presentere en verdensny-
het på messen, men dette er enda litt 
usikkert, sier Tore Aanerød litt hemme-
lighetsfull. n

TRYKKLUFT: Tore Aanerød (t.h.) og Hans-Ronald Hohlweg i Kaeser. (Foto: Kaeser Kompressor AS)

Utstyr
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Guard Systems AS 
T: 33482800  

E: kundeservice@guardsystems.no

Sikre dine verdier 

Møt oss på Vei og Anleggsmessen 6-10 mai - Stand HE8

Stopp dieseltyven!  
TankGuard varsler deg før tyveriet skjer

Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai

4x4 minidumper
Truxta Bendi 4x4 er en som trekker 
på alle fire, styres med et ledd på 
midten og drives av en 24 V børste-
løs el-motor. Den kan også leveres 
med Honda bensinmotor eller 
Yanmar dieselmotor. Versjonene  
med forbrenningsmotorer har 
hydrostatisk drift. 

Minidumperen er bare 725 mm 
bred, og tar seg gjennom smale 
døråpninger innendørs. Med el-ver-
sjonen har man dermed produsert 
en minidumper tydelig rettet inn 
mot de som ønsker å benytte maski-
nen til innendørs arbeid. 

Fremkommeligheten skal være 
solid også til utendørs bruk. 

Prøve høvel? 
Er du lysten på å prøvekjøre en HBM 
11 tonns høvel? 

Ta en tur innom Lintho Maskin. De 
har flere maskiner og løsninger i drift på 
demoområdet. Deriblant en HBM BG 
110 høvel, som er solgt til Kjeldaas AS. 

Den estiske tilhengerprodusenten 
Respo feirer 25 år i år. Helt nye mann-
skapsvogner og toalettkabiner er en av 
jubileumsnyhetene. Importør Lintho 
Maskin AS viser dem for første gang i 
Norge på Vei og Anlegg. 

Her blir det  en hel del annet å se også. 
Pritec beltegående vakuumløfter, hjul-
lastermontert AP Powerblade laserstyrt 
planeringsutstyr og gravemaskinmontert 
vakuumløfter er bare noe av det. 

PRØVING: En HBM BG110 høvel.

Allu til IRM 
IRM Norge AS har ovetatt 
agentur og service på Allu 
sikte- og knuseskuffer. 

– En helt udramatisk endring, som følger 
av en overenskomst mellom Allu og tidli-
gere importør, sier daglig leder Dag-Hen-
ning Nielsen i IRM Norge. 

De finske produktene blir å se på IRM 
Norges stand på messa, sammen med 
Montabert pigghammere og boreutstyr 
for gravemaskinmontering. 

Høyt opp og langt fram
I tillegg til velkjente knusere, sikteverk og 
stackere fra Keestrack har Fredheim Maskin 
nå fått agenturet på Telestack lastesystemer. 

Telestack har matestasjoner og trans-

portører til lasting/lossing av båt og 
masseopplag. Kapasiteten spenner fra 
200 til 2 000 tonn i timen og opp til 65 
meters transportørlengde. 

TELESTACK: Her på Fredheims lager, før avmarsj til messa. 
(Foto: Fredheim Maskin)

 
 
  

 
 
 

NTM Renovasjonspåbygg, CayVol Krokløft, HST Tilbringer  
 
  

AUSA Feiemaskin 2m³ 4x2x4 / 4x4x4 
AUSA Feiemaskin 4m³ 4x2 / 4x4  
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www.ntm.no 
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Er rask og effektiv 
fremdrift viktig?
Velg Basal Pipelifter!

– kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA

www.basal.no

●  Raskere - sparer inntil 50 % av installasjonstiden

●  Enklere - kan kobles til alle typer hurtigkoblinger/gravemaskiner

●  Tryggere - ingen behov for montør i grøfta

●  Billigere - færre “folk” i grøfta og redusert behov for grøftesikring

VEG OG ANLEGGSMESSEN 
6.-10. MAI 2015

Basal Pipelifter er utstilt 
hos Klepp Mek, stand B10

PRISVINNER 2012

Basal Pipelifter  gjør stor suksess i England!Vinner av “2012 Water Industry  Achievements Awards” (WIAA) for the best industry Health & Safety!www.concretepipelifter.co.uk

PIpelifter Anlegmaskin nr3.indd   1 18.03.15   11:45

Tlf: 33489550
Webadresse: www.vestfold-fjellboring.no
Mail: post@vestfold-fjellboring.no

Spesialister innen 
boring og sprengning
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DET SKJER

FORESTRY QUALITY HARVESTERS
Forestill deg fremtidens superhogstmaskin som setter føreren, miljøet 
og produktiviteten i sentrum på en helt ny måte. Det er akkurat det 
du får med den nye Komatsu 931. Den nye Stage 4/Final-motoren 
med unikt lavt utslipp og marginalt brennstoff-forbruk. Den nye stille 
hytten med suveren sikt til alle sider som kan om ønskelig leveres 

med nøkkelløst system, media hub, Autolev Advanced. Ny transmisjon 
og boggi som gir en suveren fremkommelighet. Ikke minst den helt 
nye 3–pumpshydraulikken, effektregulert mot dieselmotoren som gir 
nærmest superkrefter i spørsmålet om produktivitet. Alt om alt akkurat 
det som det moderne skogbruket krever.

Si hei til neste generasjon superhogstmaskiner.  

KRAFTPAKKEN
3–PUMPSHYDRAULIKK

SUVEREN SIKT

MEDIA HUB

NØKKELLØST SYSTEM

KRAFTOPTIMERT TRANSMISJON OG BOGGI

www.komatsuforest.no 2335 Stange, tlf.: 90178800

AT04161

Tlf.: 62 36 66 80 - Mobil: 902 04 690
Strandsagvegen 14, 2381 Brumunddal - Fax: 62 36 66 81
E-post: daniel@sylinderaktutten.no

• Skadde sylindere 
repareres

• Nye lages etter mål
• Bolter og fôringer lages
• Pakninger skaffes eller dreies
• Maskinering i CNC styrt bedfres

Ta kontakt og avtal tid!

Vi reparerer
hydrauliske

sylindere,
både

rimeligere
og raskere

enn å
kjøpe ny!

Vi reparerer
hydrauliske

sylindere,
både

rimeligere
og raskere

enn å
kjøpe ny!

Møt oss på 
stand D29

Magne Gitmark & Co
Tingsaker, 4790 Lillesand
e-post: m@gitmark.no

Alf Ivar tlf 971 68 450 - 
Thomas tlf 905 99 221

www.gitmark.no - www.remu.�   
  

Bruksområder: 
 Sikting og blanding av 
   jordmasser
 Kompost
 Fylling av grøfter 
 Industri 
 Gjennvinning 
 Stabilisering m.� 

Profesjonelle siktesku�er med høy kapasitet

Møt oss på 
stand E1+E2

Data

3D i grøfta
Powel jobber på spreng 
med første versjon av 
Gemini 3D Felt. Den skal gi 
full dataflyt helt ut i grøfta. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Med gamle dagers fliser og stikk hadde 
hvem som helst – som forstår seg på slikt 
– nødvendig oversikt på anlegget. 

Digitalt hull
Med innføring av maskinstyring digital 
dataflyt har det forsvunnet mer og mer. 
Men nyvinningene har skapt et hull for 
arbeidsleder og formann ute. 

– De må enten få stikkeren til å skrive 
ut tegninger etter hvert, eller ta en 
kikk inn til maskinfører for å få detal-
jer i prosjektet. Det er et heft for både 
stikningsingeniør og arbeidsleder eller 
formann, sier Kjetil Gjesdal i Powel. 

Mobil
Selskapet vil gjøre informasjonen fra 
Gemini tilgjengelig ute i felt. 

– Det er mange bærbare løsninger på 
markedet i dag. Gemini 3D Felt er tilret-
telagt slik at brukere kan jobbe papirløst 
direkte på problemstillinger ute i felt, 
uten tap av informasjon mellom kontor 
og felt. Løsningen «flytter» kontoret ut i 
felt, og informasjonen deles mellom flere 

ledd i produksjonen. Med internettilgang 
vil all informasjon til enhver tid være 
oppdatert, sier Gjesdal. 

Enkeltobservasjoner og registreringer 
kan gjøres av arbeidsleder uten å måtte 
tilkalle hjelp. Posisjonering ute gjøres ved 
hjelp av en innebygget GPS i nettbrettet 
eller med en ekstern GNSS-mottaker som 
støtter Windows.  

Dokumentasjon
– Vi ser dette som starten på en ny 
og enklere hverdag for arbeidsleder/
formann, på samme måte som maskin-
styringen har vært det for maskinfører, 
sier han. 

Powels løsning er basert på Windows, 
og en mellomting mellom PC og nett-
brett. Gemini 3D Felt skal være ferdig til 
fellesferien, og har offisiell lansering på 
Gemini brukerkonferanse i mai. Men det 
kan bli en forhåndstitt på Vei og Anlegg. 

Enklere kontroll
Rimelig og lett nyhet fra Trimble. Gjør det 
enklere for formannen å ha kontroll. 

LIER: Den nye Trimble SitePulse består av program-
vare og en GNSS-rover i enklere format enn man 
kjenner det fra før. Løsningen skal gjøre det enklere 
for ikke-landmålere å orientere seg og melde tilbake 
til kontoret om det man finner i felt.

GNSS
Systemet består av en robust, liten og lett SPS585 
GNSS-mottaker. Den har en nøyaktighet på 10/10 
cm.  Den kan settes rett på biltaket med integrerte 
magneter, eller settes på stang på tradisjonelt vis.

Den kan kobles til en Site Tablet for abso-
lutt kontroll, eller enklere med programvare på 
Android-baserte nettbrett. 

Anleggsdata som går mobilt i felt er en konsevens 
av en global trend: 

– Anleggsteknologi er i ferd med å bli standard. Det 
er ikke noe avanserte greier man tester for å se. Man 
bare bruker. Flere tar teknologien i bruk for å bevare 
lønnsomhet og konkurransekraft, sier Peter Strand. 

Han er Trimbles regionale salgssjef for Nord-Eu-
ropa.  Anleggsplassen går fra å være basert på tegnin-
ger, flis og stikk til å bli heldigital. 

– Det blir en tredje digital bølge. Først kom land-
målingsteknologien. Så kom maskinstyringen, med 
start på 90-tallet. Nå blir det en helintegrering mot 
«the connected site», sier Peter Strand. 

INFORMASJON: Formannen trenger ikke be stikkeren om tegninger eller forstyrre maskinføreren for å se på maskinstyringen. Gemini går 3D i felt. 
(Foto: Powel) 

Dataflyt i felt
Også Norgeodesi fokuserer på at dataflyten 
på anlegg nå går i felt, på mobile enheter. 

– Vi ønsker nå vise veien videre med 
å kunne flytte data på en mer fullstendig 
måte.  Ikke minst ved å kunne ta alle egen-
skapsdata til og fra felt. Trimble Access 
feltprogramvaren støtter nå eksport til 
blant annet GML. Man kan ta med seg hele 

NVDB datakatalogen i felt for å registrere 
«as-built», sier Erik Karlsen i Norgeodesi. 

 Når Trimble og Spectra Precision GNSS 
og CPOS utstyr dessuten er åpnet med 
centimeternøyaktighet og kan brukes 
med BraFelt, Gemini og annen tredje-
parts programvare på nettbrett og mobil, 
så ligger det godt til rette for en optimal 
data- og arbeidsflyt. 

Norgeodesi arrangerer en serie korte 
fagseminarer på messa: 

• Terrengmodell og masseberegning 
med UAV data (drone)

• Masseberegning i felt med 
stikningsutstyr fra Spectra

• Innmåling til NVDB med alle egen-
skaper registrert

• Ny dataflyt
• Innmåling og 3D data med bilder/

fotogrammetri fra bakken.

Vei og Anlegg 2015 – 6.-10. mai
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Forhandler:   Forhandler:  
Power Tools Norge AS  Thor Heldal AS
Hallenåsen 91   Hardangerveien 871  
1389 Heggedal   5267 Espeland
Tel. 95 17 40 07  Tel. 55 92 52 00  

SIMPLEX

www.powertools.no

Sprekk opp stein, fjell og betong på en sikker og effektiv 
måte uten bergsprengersertifikat!
Er du eier av en jord eller skogbrukseiendom kan du kjøpe og benytte deg av det 
patenterte svenske Simplex systemet uten og inneha bergsprengersertifikat. 
Har du bergsprengersertifikat er Simplex et optimalt tillegg til tradisjonelle 
explosiver i sensitive miljøer, for eksempel i tettbebyggde strøk. 

Oppsprekking skjer med gassgenererende patroner som gir minimale rystelser 
og vibrasjoner. Arbeidet kan da utføres nære sensitive objekter som for 
eksempel grunnmurer, vannrør, høystentkabler osv, hvor krav til rystelser er høyere.

Sammen med et lovelig kjøp inngår et dagskurs med opplæring med teori og praksis. Man får da et 
kompetansebevis utstedt av produsenten. Du er da klar til og benytte deg av Simplex umiddelbart etter bestått eksamen.

Systemet har idag over 
1100 brukere i Norge og 
over 6500 brukere i Sverige!

Se filmer og utfyllende info på vår hjemmeside

AKTUELT

Tips og tricks 
«Tips&Tricks» foredrag 
for de som vil utnytte 
det kostbare datautstyret 
best mulig. 
Det er hva Leica Geosystems lover besø-
kende på messa. 

– Det blir gode messetilbud og mye 
ny og nyttig informasjon. Vi kommer til 
å holde  daglige «Tips & Triks» foredrag 
om maskinstyring og Viva stikningsutstyr 
for alle som ønsker å delta. Dette er for å 
hjelpe våre kunder til en enklere hverdag, 
sier Helene Grannes i Leica Geosystems. 

Av nyheter er det på 
programvaresiden det 
meste skjer fra deres side, 
med ny programvare for 
boring, peling, valsing, 
høvlig og graving. 

DigPilot inn i AF
Helnorske DigPilot er levert i 1 000 
systemer gjennom ti år. Det siste året 
har det blitt jobbet mye for AF Anlegg, 

med optimalisering av flåtestyringen på 
E39 mellom Vadheim og Førde. 

– AF har vært en krevende kunde. 
Men med stikningssjef Harald Juvlands 
veiledning har vi integrert DigPilot med 

deres IT-systemer. Maskinenes nøyaktig-
het dokumenteres ukentlig mot fastmerker. 
Anleggsledelse varsles dersom kontrollen ikke 
utføres eller er utenfor toleranse, sier Bente 
Strøm-Gundersen i Gundersen & Løken AS.

TIPS: Leica Geosys-
tems lover mye ny og 
nyttig info på messa. 

Uavhengig av dek-
ningsområde. (Foto: 

Jørn Søderholm)
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ARBEIDSGIVER

Prosjektregnskap 
løser AGA-problem
Full arbeidsgiveravgift på lastebilsjåfører og redusert på alle andre.  På samme 
prosjekt. Det blir vel et helvete i administrasjon? Nei, det trenger ikke være så 
vanskelig. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no FORTS.

TRANPSORT: Har bedriften prosjekt i sone med 
redusert arbeidsgiveravgift? Da er det viktig å skille 
mellom de som driver transport og de som jobber med 
andre ting. (Foto: Jørn Søderholm) 

SKI-DOO®  LYNX®  SEA-DOO®  EVINRUDE®  ROTAX®  CAN-AM®

UTVIKLET OG  
PRODUSERT  
I FINLAND

brp.com

 Power  Freedom  Confidence  

 Comfort  Versatility  Modularity  

ALTA Ski-Doo Senteret AS 78457500 ARENDAL Sigmund Aasen AS 37023512 BARDU Brødrene Bakkehaug 
77182228 DALEN Øverland Scooter og ATV 35078560 ELVERUM SFG AS 62426822 FARSTAD Haukås ATV AS 
47347900 FREKHAUG Meland Auto AS 56170976 FYRESDAL Moland Auto AS 35041300 GOL Traktorservice AS 
32074796 HAMMERFEST H.O. Motor AS 78409400 HOL Hol Bil og Traktor AS 99417666 JESSHEIM Akershus 
Traktor 63948580 KARASJOK Frode Utsi AS 78466082 KAUTOKEINO Isan 78485333 KIRKENES Kirkenes Bil AS 
78970100 KLEPPE R. Helleland AS 51786680 KONGSBERG Powersport AS 41413232 KONGSVIK R. Jacobsen 
AS 91350894 KRISTIANSAND Båthuset AS 90080099 LILLEHAMMER Motorspeed AS 61268000 LYNGDAL Trippel 
Motor AS 38346200 MO I RANA Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 NESTTUN Bilskadesenteret AS 55929070 
OPPDAL Storlismia AS 72404300 RJUKAN Powersport AS  90030042 ROGNAN Rognan Auto AS 75681670 RYS-
STAD Hylestad Auto AS 37936111 RØDBERG Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND Møgedal Mek.Verksted 
AS 52792530 SANDNESSJØEN Nothuset AS 75040616 SKIEN Moflaten AS 35587200 SKJEBERG Hagemaskiner 
AS 91579598 SNÅSA Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINKJER Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRYN 
Kveen AS 57872000 SØRKJOSEN Nyvoll Motor AS 77767200 TANA Frode Utsi AS 78925250 TRONDHEIM Brødrene 
Ler AS 72885330 TYDAL Bil & Landbruk AS 73815480 VANG I VALDRES Vang Auto-Service AS 61367500 VARTDAL 
MC-Deler 70048000 VERDAL Maskin og Motor AS 90798589 VEST-AGDER H&H Motor AS 91630848 VOSS HMV Mas-
kin AS 56529130 ØVERBYGD Åsheim Maskin AS 77721400 ØVRE SURNADAL Nordmøre Scooter & ATV 40007042

CAN-AM T3 STANDARD MED KRAFTIG MOTORBREMS, SUPERLAVT 
L-GIR, TRE TRINNS DYNAMISK SERVOSTYRING, LINQ HURTIGFESTESYSTEM 

FOR TILBEHØR OG KRAFTIG WARN VINSJ MED FJERNKONTROLL.

PROFFESJONELL TUNGVEKTER
Can-Am Outlander traktor ATV´er er originale, fabrikkmonterte 
BRP produkter. Outlander T3 gir deg en helt unik kombinasjon 
av kraft, komfort og tilbehør til alle årstider og bruksområder.

OUTLANDER 6x6 650 DPS T3 
107.920,- eks. mva / 134.900,- inkl. mva.

OUTLANDER 6x6 1000 XT T3
fra 124.720,- eks. mva 
fra 155.900,- inkl. mva.

82.160,-
eks. mva

102.600,-
inkl. mva

OUTLANDER MAX 500 DPS T3

Konstruert og godkjent for to!  
Kraftig ROTAX 500 ccm V2 
motor.

OUTLANDER 500 DPS T3

En-seteren Outlander 500 DPS T3 
er en allsidig traktor ATV for arbeid 
og fritid med ekstra lavt L-gir.

LinQ-systemet er et robust, låsbart monterings-
system som passer sammen med en hel serie 
med tilbehør. Det er en enklere, raskere og 
tryggere måte for å feste og fjerne til behør på 
din Can-Am Outlander. Du kan nå raskt endre 
kjøretøyet etter ditt behov, uten verktøy.

RASK – umiddelbar tilkobling 
ENKEL – ingen verktøy er nødvendig 
TRYGG – låsbar mekanisme 
KUN FRA CAN-AM

LINQ-SYSTEM-
TILBEHØR

69.520,-
eks. mva

86.900,-
inkl. mva

can-am.no

Få mer informasjon hos din lokale forhandler! © 2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).
Leveringskostnader tilkommer.
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ARBEIDSGIVER

VERDAL/GARDERMOEN: Nøkkelen 
til det hele ligger i timeregistrering og 
prosjektregnskap. Det mener Jon Sellæg, 
prosjektleder og tidligere daglig leder i 
Verdal-bedriften Røstad Entreprenør AS. 

– Med atskilte lønnsarter på de som 
kjører lastebil og de driver med andre 
ting er det enkelt å skille ut medarbeidere 
det skal betales full arbeidsgiveravgift på, 
sier Sellæg. 

Skille
Røstad Entreprenør er en av mange 
bedrifter som må holde rede på skillet 
mellom full og redusert arbeidsgiveravgift 
(AGA).  Selv om bedriften eller prosjektet 
holder til i en sone med redusert AGA, 
så skal det betales full avgift for ansatte 
som driver transport. Det har vi tidligere 
skrevet om i Anleggsmaskinen. Nytt av 
året er at det tidligere unntaket for ”egen-
transport” er fjernet. Unntaket gjorde det 
mulig å komme unna kravet om full AGA 
på lastebilsjåfører ved å drive litt kreativ 
registrering av kjøring. Men nå skal det 
altså betales full AGA på all transport av 
gods og passasjerer på land. 

Det må gjøres et tydelig regnskapsmes-
sig skille mellom de som driver transport 
og de som jobber med andre ting. Ellers 
må man betale full AGA for alt. 

Grå hår
Advokat Anne Mette Torjussen orien-
terte om reglene på Arbeidsgiverda-
gene i slutten av mars. Det er et tema 
som angår mange distriktsbedrifter, og 
som setter grå hår i hodet på ledere og 
kontoransatte. 

– Hvordan skal vi gjøre det i praksis? 
Må vi ansette en ekstra person bare for 
å holde styr på dette? Det blir dyrt, sa 
en i salen. 

– Jeg vet ikke. Jeg har snakket med 
Finansdepartementet, uten å bli så mye 
klokere. Jeg har sett skrevet et sted at 
man ikke vet hva det vil koste. Men det 
er veldig strengt med å holde transpor-
tansatte atskilt fra andre i regnskapet. En 
telefon til kemneren er nok ikke så dumt. 
Da flagger man at dette er vanskelig. Og  
man kan få god hjelp, sa Torjussen. 

Men for Jon Sellæg er det ikke særlig 
vanskelig. Og oppskriften er like enkel for 
alle virksomheter som registrerer timer 
på prosjekt: 

Registrerer
– Når karene registrerer timene sine på 
et prosjekt, så ligger de i systemet. Fra 
timeregistreringssystemet går de over i 
lønnssystemet, og videre over i regnska-
pet. Hele tiden knyttet til prosjektet. Vi 
kan ta ut timene i alle tre deler av proses-
sen, og få utskrift på prosjektnivå. Med 
ulik lønnsart er det enkelt å knytte timer 
til arbeidsgiveravgiften for området der 
prosjektet har foregått, utdyper Sellæg. 

– Hvor mange ansatte har dere som 
dette gjelder for? 

– Det varierer veldig etter hva slags 
prosjekter vi har. E6 i Harran var et sånt 
prosjekt. Gjennom to og et halvt år hadde 
vi folk i arbeid, i en sone med differensiert 
arbeidsgiveravgift. Med mye folk i arbeid blir 
det fort tall av sånt. Men det er veldig kurant 
å hente ut aktuelle utskrifter, og da har man 
dokumentasjonen man trenger, sier Sellæg. 

Lastebiladvokat advarer: Arbeidstilsy-
net starter til høsten en stor offensiv 
på kontroll av arbeidstid i transport-
sektoren. 

– Det er grunn til å ta det på alvor. 
Regelverket håndheves stadig stren-
gere. Det vår bransje slapp unna med 
før blir det reagert på nå. Det er all 
grunn til å se på regelverket på nytt. 
Ikke tenk at «dette har da gått bra før, 
så det går sikkert bra igjen». 

Robert Aksnes i NLF-advokatene slo 
på varsellyset i et foredrag han holdt på 
Arbeidsgiverdagene for MEF i mars. 

Han orienterte om reglene for 
kjøre- og hviletid i blandet kjøring og 
på innarbeidingsordninger. Her er det 
lett å gå seg vill i reglene. Ta det med 
at maskinfører og lastebilsjåfør bytter 
plass i pausene, for eksempel. Det må 
jo være effektiv og fin bruk av tiden. 
Og ingen bryr seg vel med hva laste-
bilsjåføren gjør i pausene han – eller 
hun – er pålagt å ta? 

Feil. 
– Når man er omfattet av kjøre- og 

Fribeløp
Bedrifter eller prosjekter i sone med 
redusert avgift skal betale full arbeids-
giveravgift (AGA) for ansatte som 
driver transport. 

Men her finnes det et fribeløp på 
500 000 kroner. Opptil dette beløpet 
kan det regnes aktuell avgift for sonen 
i stedet for full avgift. 

– Det er kun lønnskostnader til 
transportansatte som overstiger 
dette fribeløpet det skal regnes full 
avgift  på, sa Anne Mette Torjussen 
på Arbeidsgiverdagene. 

TIPS: Jon Sellæg synes ikke det er 
særlig vanskelig.  

ADVOKAT: Anne Mette Torjussen orienterte 
om reglene.

– Pass på 
kjøre- og 
hviletiden

hviletid, så må man ha pause. Mange lar 
maskinfører og lastebilfører bytte plass. 
Men det er helt klart en omgåelse av 
reglene som det vil reageres på. Hvis det 
blir oppdaget, sa Robert Aksnes. 

Blandet kjøring, for eksempel tippbiler 
som kjører mellom anlegg og deponi 
eller pukkverk, er i praksis underlagt 
kjøre- og hviletid. Selv om en god del 
av kjøringen foregår på anlegg som er 
lukket for almennheten. 

Vedlikehold av vei er unntatt fra 
kjøre- og hviletid, men her er nåløyet 
smalt. Utbedring av skader og slitasje 
er unntatt. Men der veibredden økes, 
det asfalteres en grusvei, rettes en sving 
eller lignende, da er det anleggsarbeid. 
Og det er ikke unntatt. 

ADVOKAT: Robert Aksnes i NLF-advokatene.

TIDTABELL: I tilfellet du ikke husket det. 

Kampanjepris kr. 24900,- +mva.

AMA SLP rørlaser
Kampanjepris kr.19900,- +mva.

Kampanjepris kr. 8900,- +mva.

Leica Rugby 670 manuell 1-fallslaser 
Veil. Pris kr. 12000,- +mva.

Radiodetection C.A.T.4+ og 
Genny4 rør-/kabel-
søker med sender i bag.
Kampanjepris 
kr. 19400,- +mva.

Kampanjepris kr. 22900,- +mva.

Kampanjene varer ut april
Besøk vår nettbutikk www.laserbutikken.no 

for flere varer og månedlige kampanjer.

AMA DLx roterende 2-fallslaser 
m/sveivestativ og stang

NEDO Primus2 H2N+ roterende 
2-fallslaser m/sveivestativ og stang

NEDO Sirius1 H roterende planlaser 
m/sveivestativ og stang

Maskinstyring as
Viktor Holens veg 12
2074 Eidsvoll Verk
post@maskinstyring.no
www.maskinstyring.com
Tlf.:  48 24 55 55

Laserbutikken 
Maskinstyring as avd. Aurskog
Toverudveien 346
1930 Aurskog
post@laserbutikken.no 
Tlf.: 48 24 55 55
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a60
� 26,4 hk Kubota motor
� Tipplast rett 1150 kg
� Teleskop bom med paralellføring
� Ramme for motvekter
� Ergonomisk med fremragende sikt fra førersetet
� Sikkerhet i toppklasse
� Sterk og robust – lett og smidig
� Kompromissløs midtstyring
� Pendling i midtledd som kan låses
� 4wd

Kampanjepris kr. 217 000,-*
* Mva, frakt og klargjøring kommer i tillegg. Begrenset antall.

755
� 20 hk Kubota motor
� Ergonomisk med fremragende sikt fra førersetet
� Tipplast rett 750 kg
� Sikkerhet i toppklasse
� Sterk og robust – lett og smidig
� Kompromissløs midtstyring
� Pendling i midtledd som kan låses
� 4wd

Kampanjepris kr. 155 000,-*
* Mva, frakt og klargjøring kommer i tillegg. Begrenset antall

Minilasternes panservogn

Brobekkveien 113, 0582 Oslo Tlf. 22 65 79 40 - Fax 22 72 44 06 - www.multimaskin.as - post@multimaskin.as IMPORTØR

Eiksenteret SARPSBORG 69 13 68 60 * Minilastere A/S, OSLO 915 61 984 * Eiksenteret MALMEFJORDEN 71 65 77 00 *
Eiksenteret SURNADAL 71 65 77 00 * Eiksenteret OPPDAL 952 01 985 * Eiksenteret SØMNA 75 02 93 16 * Eiksenteret JAREN 61 31 38 50 *
Eiksenteret MYSEN 69 89 84 90 * Eiksenteret KLØFTA 63 94 55 00 * Eiksenteret NAMSOS 74 27 23 33 * Eiksenteret ORKDAL 40 00 19 24 *
Eiksenteret STØREN 40 00 19 24 * Eiksenteret STJØRDAL 40 00 19 24 * Eiksenteret RISSA 40 00 19 24 * Eiksenteret TRONDHEIM 72 83 92 00 *
Eiksenteret STOKKE 40 00 79 88 * Eiksenteret TOLGA 62 49 48 40 * Eiksenteret FØRDE 57 83 43 83 * Eiksenteret ØRSTA 70 04 85 50 *
Eiksenteret SOGNDAL 57 67 18 57 * Eiksenteret BERGEN 55 25 12 00 * Eiksenteret VOSS 56 52 91 30 * Eiksenteret SKIEN 91 70 07 01 *
Eiksenteret BODØ 75 51 29 90 * Eiksenteret STEINKJER 74 16 47 99 * Eiksenteret LEVANGER 92 46 41 00 * Eiksenteret BJØRKELANGEN 63 85 63 88
Eiksenteret GJØVIK 61 14 65 30 * Eiksenteret GOL 32 07 47 77 * Eiksenteret HJARTDAL 35 02 49 27 * Eiksenteret HØNEFOSS 32 18 18 90 *
Eiksenteret HAUGESUND 52 75 44 44 * Eiksenteret LIER 95 84 68 38 * Eiksenteret VIKERSUND 32 78 81 41 * Eiksenteret MÅLSELV 77 83 40 50

FINSK 

KVALITETS-

PRODUKT

NORCAR FORHANDLERE: 

          

Kom innom oss på 
stand nr. B3 for en 
hyggelig prat!

“Skuff er skuff” 
For utenforstående kan det kanskje se ut som om alle skuffer er like. Men du vet nøyaktig 

hvilken skuff du skal benytte til hvert enkelt oppdrag. Bare du vet hva som funker og hvilken 

skuff som sammen med deg og gravemaskinen kan utføre jobben.

Du vet at det er en verdifull jobb du gjør. Det er du som legger fundamentet. Det er derfor du 

velger Gjerstad. En skuff er ikke bare en skuff. Det er ditt viktigste verktøy.

Besøk oss på 
Vei & Anlegg 2015, 

stand C26
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DET SKJER 2015
April
20.-25. Intermat. Paris. 
26.-28. EFEE World congress blasting technique. Lyon, 

Frankrike. 

Mai
6.-7. Elmia Norddrill. Jönköping, Sverige. 
7.-9. Entreprenad Live / ME-kongressen. Ring Knutstorp, 

Sverige. 
6.-11. Vei & Anlegg. Oslo Hellerudsletta. 
10.-12. Gemini brukerkonferanse. Trondheim. 
22.-28. World Tunneling Congress. Dubrovnik, Kroatia. 

Juni
4.-6. SkogsElmia. Jönköping, Sverige. 
18.-19. London Build. London. 
18.-20. Transportmessa. Oslo Hellerudsletta. 

August
12.-18. Arendalsuka. Arendal

September
3.-4. CPOS leverandør- og brukerkonferanse. Hønefoss. 
11.-13. Dyrskun. Seljord.
15.-18. Den Tekniske Messen. Oslo
15.-18. Bauma Africa. Johannesburg, Sør-Afrika. 
25.-27. Loendagene. Loen. 

Oktober
14.-16. Norsk bergindustri høstmøte. Trondheim. 
14.-18. Bygg Reis Deg. Lillestrøm. 
28.-29. HMS-konferansen. Oslo. 

November
2.-3. International construction equipment forum.  

Amsterdam. 
6. World demolition summit. Amsterdam. 
10.-12. Powel-dagene. Trondheim. 
26. Fjellsprengningsdagen. Oslo

2016
2.-4. mars Stein i vei. Molde. 
11.-17. april Bauma. München, Tyskland. 
22.-28. april World Tunneling Congress. San Fransisco USA.
27.-29. mai MEFA. Sola/Stavanger
30. mai-3. juni IFAT (VA- og avfallsmesse). München, Tyskland. 
10.-12. juni NNBA Nordnorsk bygg- og anleggsmesse. 

Tromsø. 

2017
22. februar Samoter (anleggsmesse). Verona, Italia. 
9.-16. juni World Tunneling Congress. Bergen. 
31. aug.-2. sep. Entreprenad Live. Stockholm.

Tips om arrangement: anleggsmaskinen@mef.no
NB: Oppføring i denne oversikten er GRATIS. 

GRATIS ADGANG. 
Forhåndsregistrering på www.mgf.no
Åpnings�der: onsdag  lørdag kl. 10:00 – 18:00. 
Søndag kl. 10:00 – 15:00
Parkering og adkomst: se mgf.no

VELKOMMEN!

Nordens største 
anleggsmaskinmesse 
• 220 uts�llere klare �l å ta imot alle maskin og utstyrsinteresserte
• Gå ikke glipp av nyhetene – maskiner, materiell, utstyr og teknologi
• Demonstrasjonsfelt  • Hellerudsle�a er oppgradert – full uts�llingshall

6. – 10. mai

Strandveien 20 A  |  3050 Mjøndalen
Tel. 32 23 18 10  |  Fax. 32 23 18 11 

www.abs-maskin.no
e-post: post@abs-maskin.no

Arbeid under bakken uten graving av åpne grøfter

1. TERRA-HAMMER: Jordrakett til bruk i løsere masser. Trekker inn rørdimensjoner opp til 160mm. Under vei, jernbane etc. uten å måtte grave.
2. TERRA-RAM: Slagmaskin som slår stålrør inn i bakken, under vei, jernbane osv. Slår stålrør opp til 2500mm.
3. TERRA-EXTRACTOR: Rør-cracking med stål vaier. For rørfornyelse i rør fra 15mm til 250mm.
4. TERRA-HYDROCRACK: Rør-cracking med stenger. For rørfornyelse fra 50mm til 300mm.
5. TERRA MINI-JET: Små og kompakte *HDD-Maskiner for styrbar boring i løs masser. Borer lengder på opp til 120m. og rømmer opp til Ø-300mm.
6. TERRA-JET S: Sterke og kompakte *HDD-Maskiner for styrbar boring i løse og hardere masser. Borer lengder på opp til 400m.

og rømmer opp til Ø-1000mm.
7. TERRA-DRILL: Vertikal borerigg for brønn boring, jordvarme, etc.
*HDD = Horisontal Directional Drilling. (Horisontal styrbar boring)

TERRA AG er den største Sveitsiske produsenten av 
"No-Dig" maskiner og utstyr for grøfte-frie løsninger med over 35 års erfaring.
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Møt oss på stand D1
og på Demoområde 9



SIDE 87ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015SIDE 86 ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015

SKOG

Åpnet ny tømmerkai i Sogn
Sårt tiltrengt infrastruktur 
for kystskogbruket. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

KAUPANGER: I slutten av mars svingte 
landbruksminister Sylvi Listhaug øksa. 
Denne gangen var det et tau som fikk 
unngjelde, som en markering av åpningen 
av en ny, 96 meter lang kai for utskiping 
av tømmer. 

Tar sjøveien
– Jeg har som landbruksminister hele tiden 
vært svært opptatt av skogbruket som en 
framtidsnæring. Vi har satset mye penger 
på å forbedre infrastrukturen i skogbruket, 
særlig gjennom veibevilgninger, men også 
gjennom kaier, sa Listhaug i åpningstalen. 

Regionsjef Paul Olaf Baraas i MEF 
Region Vest representerte skogsentrepre-
nørene under åpningen av den viktige kaia. 

– Det har de senere årene vært en god 
utvikling i entreprenørbransjen for skog. 
Den er i ferd med å bygge seg opp, og gjør 
over tid at vår landsdel selv kan ta hånd om 
verdiene våre. Skog og skogbruk er et prak-
tisk fagfelt, og kan måles direkte i form av 
verdiskapning og sysselsetting. Skogsvirket 
må nå fram til markedet. Ikke alt kan tas 
hånd om lokalt i Sogn og Fjordane. Derfor 
er det nødvendig at en god del tømmer 
må ta sjøveien i bruk. Få utviklingstrekk 
er mer lønnsomme og bærekraftige enn 
å bygge tømmerkaier. På vegne av MEF 
gratulerer jeg statsråden med å ha bidratt 
til at vi er samlet her i dag for åpne enda en 
sårt tiltrengt utskipningsplass for tømmer 
langs kysten vår, sa Baraas. n

ØKS: Denne gangen var det ikke politiske 
motstandere Sylvi Listhaug svingte øksa 
over. (Foto: Paul Olaf Baraas)

ENIGE: 
– Tømmerkaia 

er viktig for 
kystskogbruket, 

sier Sylvi 
Listhaug og Paul 

Olaf Baraas. 
(Foto: Privat) 

Sted: KAUPANGER

-Trommelsikter for store fraksjoner

-Mobil utgave for mindre produksjon 

www.nordicbulk.com  mail:post@nordicbulk.com Møt oss på 
stand H06

Vi sees på 
Vei & Anlegg 2015. 
Stand nr. D20

AnAlyser
rådgivning
Ce-merking

dokumentAsjon
kvAlitetssystemer
kurs & opplæring

TJERVÅG AS / Tlf: 90 21 56 38 /  post@tjervag.no / www.tjervag.no

Kvalitetssikring
av pukk & grus

laboratoriet er godkjent av kontrollrådet i klasse H



SIDE 89SIDE 88 ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 4 | APRIL 2015

AKTUELT AKTUELT

Klimaendringene fører til stadig våtere vær også her til lands. Permeable dekker er 
ett av få gode tiltak mot stadig økende mengde overvann.

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

På en fagdag arrangert av Norsk beleg-
ningsstein og Byggutengrenser i mars, sa 
professor Oddvar Lindholm ved Norges 
Miljø- og biovitenskapelige universitet at 

såkalt ekstremnedbør er noe vi bør venne 
oss til. Med tall og statistikk viste han til 
at været blir stadig våtere, og utviklingen 
vil bare fortsette. 

Blir verre
– Vi opplever stadig mer intense og kraf-
tige regnskyll. Grunnen er at luften blir 
varmere, som følge av klimaendringer. 

Og det er ingen grunn til å tro det blir 
bedre i tiden som kommer. Snarere tvert 
imot. Prognoser viser at antall dager med 
ekstremt nedbør vil øke med 70 prosent i 
Norge mot slutten av århundret. Det som 
i dag er et 20-årsregn vil bli et 5-årsregn, 
sa han.

– Når kommuner i dag skal dimensjo-
nere rør som skal vare i 100 år, pleier jeg 

å anbefale dem å legge til 50 prosent for 
klimatilpasninger. Oslo kommune gjør 
dette i dag. Ledningsnettet er imidlertid 
allerede så hardt belastet at vi må prøve 
å unngå å sende mer vann ned dit, men 
heller holde det tilbake på overflaten. Man 
kan i stor grad ta hånd om nedbørsøknin-
gen med lokale overvannsdisponeringstil-
tak, som permeabel steinbelegning. 

Ønsker overvannsgebyr
Sivilingeniør og rådgiver Christen Ræstad 
fulgte opp med å fordømme dagens system, 
som ikke motiverer utbyggere til å tenke på 
overvannsproblematikk. Han viste til at i 
et naturlig skogområde er det 40 prosent 
fordampning, 50 prosent infiltrasjon 
(vannet siger nedover bakken til grunn-
vannsspeilet), og 10 prosent avrenning. I 
et fortettet byområde derimot, er det kun 
5 prosent infiltrasjon, 20 prosent fordam-
pning og hele 75 prosent avrenning.

– I dag lønner det seg ikke for utbyg-
ger å ta hensyn til overvannsdisponering. 
Det er rett og slett ingen økonomiske 
insitamenter for overvannshåndtering. 
De som femdobler avrenningen ved å 
utvikle grønne områder til tette flater 
betaler ingen ting for dette. Vi er nødt til 
å få et overvannsgebyr i Norge, slik det er 
i Tyskland og USA, og som er ferd med å 
innføres i Sverige og Danmark, slo han fast. 

Permeable dekker blir påbudt?
Ræstad kom også med følgende fram-
tidsscenario:

– Ved utbygging vil det kreves at alle 
kjørbare flater på eiendommene skal 
utføres med permeable dekker kombinert 
med fordrøyning i grunnen, med mindre 
overvannet ledes til åpne vassdrag eller 
på annen måte holdes unna veiarealene. 
Lokal overvannsdisponering vil om noen 
år lønne seg. Det er min spådom, sa han.

– Permeable dekker lagt over stein-
masser som fungerer som fordrøyning, 
er ett av få virkemidler vi kan benytte 
for å håndtere overvannet i eksisterende 
områder.

Pilotprosjekt
I og med at permeable dekker er et rela-
tivt nytt fenomen, er det mange spørsmål 
knyttet til det. I den forbindelse er det 
igangsatt et pilotprosjekt med slik beleg-
ning i Rogaland. Daglig leder i selskapet 
Aqualogic, Per Møller-Pedersen, fortalte 
om dette prosjektet, som vil kunne gi 
mange nyttige svar.

– Det vil komme nye og strengere krav 
om dette med overvannshåndtering, og 
vi må som bransje være forberedt på det. 
Det er mange spørsmål omkring permea-
ble dekker. Hvor mye vann kan for eksem-
pel infiltreres gjennom det? I vårt tilfelle 
er det 200 liter per sekund per hektar. 
Men hva med hvilken overbygning man 
skal bruke? Vil dekket tette seg over tid? 
Hvordan kan oppbyggingen stabiliseres? 
Hvor tykt bør skal det være? Hvordan 
fungerer dekket under vinterforhold? Hva 

Spår krav om 
permeable dekker

FORTS.

SPÅMANN: Når 
Christen Ræstad ser 
inn i glasskulen, ser 
han at permeable 
dekker vil bli 
et krav på alle 
kjørbare flater ved 
utbyggingsprosjekter, 
med mindre 
overvannet ledes 
til åpne vassdrag 
eller holdes unna 
veiarealene på annen 
måte.
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slags vedlikehold er nødvendig? Dette er 
spørsmål vi ønsker å få svar på, sa han.

Simulerer monsterregn
Testområdet som er utviklet er delt 
inn i fire ulike felter med permeabel 
dekke. De ulike feltene utsettes for ulike 
mengder belastning av tunge kjøretøy 
for å teste stabilitet og kvalitet. Likeledes 

utsettes feltene for ulike mengder vann.  
– Ett av feltene mottar avrenning fra 

et stort areal med tett dekke, og grunnen 
heller to grader derfra. Det fører til at 
feltet blir belastet med hele 15 ganger 
så stor nedbørsmengde som det ville 
hatt hvis det kun skulle ha tatt hånd om 
«eget» nedbør. På et annet felt kan vi 
simulere kraftig nedbør. Vi kan slippe 

ut 20 mm på 5 minutter, noe som tilsva-
rer et 200-årsregn, altså et rimelig heftig 
«monsterregn», fortalte han.

Prosjektet er nå godt i gang. Med hjelp 
av omfattende og avanserte måleinstru-
menter, vil resultatene snart begynne å 
strømme inn. Disse vil bli gjort tilgjen-
gelige på egen nettside. n

PERMEABELT Slik ser et permeabelt dekke ut. Vannet trenger gjennom både steiner og fuger. (FOTO: LINTHO STEINMILJØ AS).

Møt oss på 
stand HN1

Vil du ha lengre levetid. Beskytt skuffer med 
utskiftbare deler. Firmaet satser på kvalitetsstål av 
typen 500 brinell til konkurransedyktige priser.

Rundsling/
båndstropp

Surre-
kjetting

Gravemaskin-
krok

Lebus
kjettingstrammer

Fatløfter Trommel-
løfter

Flom Kjetting har sin årlige vårkampanje 
som gjelder fra 16. mars til 30. juni 2015

KAMPANJELøft og sikring 2015

Kampanje 
fra 16. mars 
til  30. juni

1-2-3-4-part
Løfteredskap

Congrip
Universalankerhode

bestill@kjetting.no 
www.flom.no, t: 35968790

lik oss på facebook
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Rask og presis 
med stor kjøreglede
Som vanlig når det gjelder Volvo er førerkomforten utmerket. Men best er nok 
samspillet mellom den raske hydraulikken og førerens styring av aggregatet. 
Maskinen gjør som vi vil uten at vi behøver å anstrenge oss. På minussiden: 

Steg 4-utstyret stjeler sikt bakover og gjør det trangt å skru. 

Av: Ronny Larsson – anleggsmaskinen@mef.no

FORTS.

Komfort Til 
tross for høye 
forventninger, 
blir vi ikke 
skuffet over 
førerkomforten i 
denne 28-tonneren 
fra Volvo. (Alle 
foto: Sören 
Johansson)
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Hytta 
Volvo har alltid vært blant de beste i 
klassen når det gjelder førerkomfort, og vi 
er alltid nysgjerrige på hva man har funnet 
på i hytta når en ny modell lanseres. Det 
skaper naturligvis høye forventninger, men 
vi blir ikke skuffet over denne maskinen. 

En stor dør gjør det lett å komme fram 
førerstolen, som har gode justeringsmu-
ligheter for en behaglig sittekomfort, og 
ikke minst en bra kjørestilling. Gulvet er 
lett å holde rent, uten unødige kanter. Her 
er det bare å feie ut grusen.

Sikten er bra, bortsett fra bakover. Det 
skyldes hovedsaklig at maskinen er høyere 
enn tidligere modeller, for å få plass til alle 
komponenter som kreves for å oppnå 
utslippskravene i steg 4.

En svært positiv nyhet er at flere funk-
sjoner kan styres med med knapper på en 
av styrespakene. Blant annet vindusvis-

kerne, kamera og avstenging av radiolyd. 
Helt perfekt! Det er behagelig å slippe å 
lete ved siden av stolen etter knapper og 
brytere. Dette er noe flere produsenter 
burde lære av.

LCD-displayet har blitt større. Skjermen 
er åtte tommer stor, refleksfri og har store 
og tydelige målere, og også Bluetooth for 
handsfreefunksjon til mobilen. Perfekt med 
en større skjerm, spesielt når man kobler 
opp kameraet for bedre sikt bak maskinen. 

Som en liten kuriositet kan det nevnes 
at man som tilvalg kan få med en liten 
trykkluftspistol for å blåse rent i hytta. Det 
er faktisk svært praktisk for å holde rent 
der det er vanskelig å komme til. 

Hydraulikk
Normalt er det slik at jo tregere hydrau-
likk maskinen har, desto lettere er det 
å holde jevn overflate ved planering. Jo 

raskere hydraulikk desto mer kreves 
av føreren. Her har vi kontroll selv om 
hydraulikken er veldig rask. Kommu-
nikasjonen mellom styrespak og aggre-
gat foregår smidig og raskt uten at man 
tenker over det. Det gjør at føreren ikke 
behøver å anspenne seg, og kan kjøre 
mer avslappet. 

Vi får den gode følelsen som gjør at 
man når arbeidsdagen er over gjerne vil 
sitte igjen og kjøre en stund til.

Hydraulikksystemet har forskjellige 
arbeidsmoduser. I ECO-modus var det 
bra fart på kjøringen uten at det var behov 
for høyt turtall på motoren. Positivt både 
for drivstofforbruket og omgivelsene.

Motor og drivlinje
Det er uproblematisk å belte i bratte 
helninger. Maskinen har et automatisk 
tomgangssystem som senker turtallet, og 

også slår av motoren helt når maskinen 
står stille i en forhåndsinnstilt periode. 
Dette er bra både for drivstofforbruket 
og miljøet. 

Service og vedlikehold
Robuste luker åpnes for service og 

kontroller. Solide trinn gjør det trygt å 
klatre opp på maskinen, og der oppe er 
det bra sklisikring. Servicepunktene er 
praktisk gruppert for både kontroll og 
service. En ordentlig bra verktøykasse 
finnes på høyre side.

Noe som gleder en maskinfører ettter 
en lang arbeidsdag er at det er rela-
tivt lett å gjøre rent mellom belte og 
undervogn.

Noe som derimot uroer oss er hvordan 
det er å skru i motoren. Spesielt ovenfra 
ser det veldig trangt ut med alle detaljer 
for bl.a. eksosrensing. n

Vurdering
HYTTE
Sikt 4
Plass 4,5
Ergonomi 4,5
Instrumentering 4,5
Inneklima 4,5

HYDRAULIKK
Følsomhet 5
Fart 4,5
Styrke 4,5

MOTOR/DRIVLINA
Transporthastighet 4,5

SERVICE
Daglig service 4,5
Tilgang ved service 4 
Totalt snitt: 4,4

TEKNISKE DATA
Driftsvekt: 28 300 kilo.

Motor: Volvo D8J steg 4.

Effekt: 160 kW (215 hk) ved 
1800 o/min.

Larvhastighet: 5,5 km/t.

Gravekraft (skaftsylinder): 129 kN.

Brytekraft (skopsylinder): 186 kN.

Innvendig støy: 70 dB.

Utvendig støy: 103 dB.

Stikke: 2,97 m HD.

Gravedybde: 7060 mm.

Rekkevidde: 10340 mm.

Gravehøyde: 9690 mm.

 

STANDARDUTSTYR:
• Sentralsmøring
• Dieselmotor og kupevarmer
• Stol med varme og luftfjæring
• Bluetooth.
• LED arbeidsbelysning.
• Flyt på bom

Grunnpris: 1.540.000 kroner.

Vi liker:

s Hydraulikken

s Knapper i styrespaken

s Displayet

s Trykkluftpistolen i hytta

Vi liker ikke:

t Sikten bakover

t Tilgang ved service 

1

2

3

4

5

6

1 STABIL 

Det er uproblematisk å belte i 
bratte helninger.

2 RENHOLD 

Det er lett å gjøre rent mellom 
belte og undervogn.

3 TRYKKLUFTPISTOL 

Som tilvalg kan få med en liten 
trykkluftspistol for å blåse rent i 
hytta.

4 SOLID 

Robuste luker åpnes for service og 
kontroller

5 TRANGT 

Det ser meget trangt ut å komme 
til for å skru i motoren.

6 HYTTA 

Positivt at flere funksjoner kan 
styres med med knapper på en 
av styrespakene. Perfekt med 
større skjerm (8 tommer), spesielt 
når man kobler opp kameraet for 
bedre sikt bak maskinen. 
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Garantiforsikring

FOR MEF-MEDLEMMER
Garantiforsikring er løsningen når byggherren vil ha garanti.  

Den sikrer hel eller delvis kompensasjon dersom du ikke  
klarer å oppfylle kontraktsforpliktelsene dine.

VIL DU VITE MER?
Ring en av våre MEF-eksperter på 815 11 466

eller les mer på if.no/garanti

NYHET!
GARANTIFORSIKRING

I samarbeid med:

Rolig, vi hjelper deg.
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OVERVANN OG FILTRERING

Overvann :
• Er vann som renner av tak, veier og andre tette flater etter nedbør, stormflo 
eller smeltevann.  

• Det er ventet at klimaendringene vil kunne føre til både økt mengde og 
mer intens nedbør, noe som igjen vil medføre økte mengder overvann i by 
og tettbebyggelser. Vi opplevde for kort tid siden besøk av “Hilde” og hva 
det medførte.

• I asfalterte og «tette» byer og tettsteder finner ofte ikke vannet noen 
naturlig vei, og renner derfor i stor grad ned i vann- og avløpsnettet. 

• De fleste vann- og avløpsnett er ikke dimensjonert for å håndtere de 
nye store vannmassene og dette kan resultere i tilbakeslag og 
oversvømmelser. 

• Mange steder går over- og avløpsvann (kloakk) i felles rør. Ved 
oversvømmelse kan avløpsvann bli ført ut til sjø og vassdrag som igjen kan  
føre til forurensning av drikke- og badevann. 

• I byer og tettbygde strøk er det behov for færre tette flater og flere 
grøntstrukturer, dette for å lede vannet til bekker og vassdrag. 
Fordrøyningsbassenger og grønne tak er noen av tiltakene som kan 
benyttes til mellomlagring av vannet.

Overvann og filtrering

Reduserer skittent overvann, forhindrer utslipp av 
tungmetaller, forebygger algeblomstring, absorberer 
hydrokarboner og metaller fra tak, samt utskiller olje. Vårt 
Hydrofilter tilbyr unike muligheter.

  Absorberer forurensninger

Gir korrekt mengde vann pr tidsenhet til offentlig 
overvannsnett eller  annen mottaker. Pålitelig og 
driftssikker effektiv løsning som dimensjoneres til hvert 
prosjekt. Våre vannbremser/virvelkamre tilfredstiller de 
ulike kommuners krav til avgitt vannmengde.

Kontrollerer vannmengdene

  Håndterer vannmengdene

Tar effektivt hånd om overvannet og magasinerer eller 
infiltrerer dette. Fleksibel løsning som kan skaleres i alle 
retninger. Muligheter for innvendig spyling og inspeksjon.
Benyttes sammen med fiberduk eller gummimembran.

Vi har løsningen - kontakt oss i dag!

• Telefon 62 35 68 00   • www.helnor.no
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  Håndterer vannmengdene

   Kontrollerer vannmengdene

Absorberer forurensninger

Tar effektivt hånd om overvannet og 
magasinerer eller infiltrerer dette. 
Fleksibel løsning som kan skaleres i alle 
retninger. Muligheter for innvendig spy-
ling og inspeksjon. Benyttes sammen 
med fiberduk eller gummimembran.

Reduserer skittent overvann, 
forhindrer utslipp av tungmetaller, 
forebygger algeblomstring, absorberer 
hydrokarboner og metaller fra tak, 
samt utskiller olje. Vårt Hydrofilter 
tilbyr unike muligheter.

Gir korrekt mengde vann pr tidsenhet 
til offentlig overvannsnett eller  annen 
mottaker. Pålitelig og driftssikker effek-
tiv løsning som dimensjoneres til hvert 
prosjekt. Våre vannbremser/virvelkam-
re tilfredstiller de ulike kommuners 
krav til avgitt vannmengde.

• Telefon 62 35 68 00 • www.helnor.no •
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Utenfor Larvik er 
verdens største knekke-
presse for granitt satt i 
drift. Nå tas kampen opp 
mot kinesisk import.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Jeg har aldri sett en råere eller bedre 
maskin enn dette noe sted, sier daglig 
leder i Rocks of Norway, Torger Lingelem. 

– Jeg har sett presser fra USA og andre 
land, men aldri noen som har tatt større 
steinblokker enn det vi har klart her. Vi 
har splitta en blokk på 1,95 x 1,05 meter. 
Det må være verdensrekord, sier Linge-
lem entusiastisk.

Mjølner – Tors hammer
Anleggsmaskinen var på plass i Malerød-
bruddet like ved Larvik en kald og snøfylt 
marsdag, for å ta monstermaskinen i 
nærmere øyesyn. Og Mjølner, som stein-
bryteren har blitt døpt – oppkalt etter 
Tors hammer – overbeviste. Med gründer 
Lingelem bak spakene, ble enorme stein-
blokker lekende lett manøvrert på båndet 
og plassert under de kraftige ståltennene. 
Etter noen sekunders «mørning» hørtes 
et kraftig knekk, som Tor selv ville vært 
stolt av, og gigantsteinen var delt i to.

– For å dele en kvadratmeter stein 
måtte vi tidligere bore en rekke hull for 
deretter å presse dem fra hverandre. Det 
tok vel sammen 20-25 minutter. Nå tar 
selve splittingen 20-25 sekunder. Det går 
jo litt tid til håndtering opp og ned på 
båndene, og litt til justering, men totalt 
tar hele knekkeprosessen ikke mer enn 
tre minutter, sier Lingelem tilfreds.

Ingen boremerker
Den innovative maskinen, som er produ-
sert i Tsjekkia, presser med vanvittige 
850 tonns kraft.

– Det er en fantastisk maskin. Men så 
var den heller ikke billig. Den har nok 
kostet oss 4,5 millioner kroner totalt, et 
beløp vi håper å ha tjent inn igjen på et 
par år. Med Mjølner i drift har vi over 
natta i hvert fall doblet, kanskje tredoblet, 
kapasiteten vår, med samme bemanning. 
Så det sier seg selv at det vil ha en del å 

si for lønnsomheten, slår Lingelem fast.
– Litt av «hemmeligheten» med den 

nye steinbryteren er at den knekker 
steinen både nedenfa og ovenfra på én 
gang. I tillegg har den svært praktiske 
«gravemaskinarmer» til å justere stein-
blokkene underveis, som man enkelt kan 
styre med en joystick, forsetter han.

– Dessuten slipper vi jo boremerker 
på steinen, som mange er opptatt av. I et 
vegvesen-prosjekt utenfor Tønsberg ble det 
spesifisert at det ikke skulle være boremer-
ker på steinmuren i en rundkjøring. Der 
ble våre steiner brukt som fundamentering 
under kinesisk stein som var uten bore-
merker. Hadde vi hatt Mjølner den gangen, 
kunne vi levert stein til hele anlegget.

Kortreist og miljøvennlig
Med den nye monsterknekkeren håper 
Lingelem å kunne ta opp den stadig tøffere 
kampen mot kinesisk og indisk stein. 
Rocks of Norway jobber med larvikitt, 
som har blitt kåret til Norges nasjonal-
stein. Forretningsidéen er basert på bipro-
dukter fra larvikitt-eksportindustrien, 
altså stein som ikke kan eksporteres. Ved 
å dele blokkene opp i ulike størrelser og 
former, kan de brukes som stablestein til 
blant annet forstøtningsmurer, trappear-
rangementer, søyler, benker og tribuner, 
i tillegg til skreddersydde produkter for 
utemiljø. Lingelem har til og med produ-
sert pingviner i larvikitt. Nylig solgte han 
32 pingviner like tunge som velvoksne 
menn til én og samme kunde.

– Vi kan faktisk levere steiner billi-
gere enn de fra Kina, takket være denne 
maskinen. De har riktignok ikke jevne, 
sagde flater, som kineserne produserer, 
men vi prøver nå å venne markedet til å 
benytte mer rustikke og grovere steiner. 
Dessuten er jeg helt sikker på at vi etter 
hvert skal kunne få til et produksjonsan-
legg som kan produsere like forseggjorte 
steiner her som i Kina. Vi har jo bare så 
vidt kommet i gang her, sier han.

– En annen ting er det miljømessige 
og CO2-utslipp. Det er jo ingen tvil om 
at vi er et mye bedre miljøalternativ enn 
kinesiske produsenter. Så hvis man er 
opptatt av miljø, bør man heller lage litt 
mer rustikke murer og bruke kortreist 
norsk stein, slår han fast. n

Verdens største   steinsplitter
1 STEINTØFF SATSING 

Med den voldsomme 
steinsplitteren Mjølner (bak), 
akter daglig leder i Rocks of 
Norway, Torger Lingelem, å ta 
opp kampen mot kineserne.

2 ROBOTARM 

Ved hjelp av en joystick 
manøvrerer man enkelt de 
store steinblokkene på plass 
under Mjølners ståltenner, klar 
for dødsbittet.

3 JERNKJEVE 

Selv Mjølners ekstreme 
ståltenner blir slitt etter en tids 
bruk. Nye tenner bestilles fra 
den tsjekkiske produsenten.

1

2

3
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– Dyrt for 
et lite firma
CE-merkingen var grei 
skuring. Prosedyren 
med godkjenning av 
masseuttaket er vesentlig 
mer omfattende. Og 
dermed dyrere. – Det er 
mye for et lite firma, sier 
Helge Eliassen. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

LOFOTEN: Han driver firmaet Johan 
Eliassen & Sønner AS på Vestvågøy i 
Lofoten. Med et gammelt knuseverk og 
et Keestrack soldeverk produserer han 
pukk til bedriftens oppdrag med boligtom-
ter og kabelgrøfter. I midten av mars var 
jobben knyttet til CE-merking av pukken 
unnagjort, med assistanse fra Tjervåg AS. 

Omfattende prosedyre
Når vi ringer ham en mandag ettermid-
dag har han egentlig ikke tid til å snakke, 
da han er opptatt med å lade en salve. 
Men han tar seg tid når han hører hva 
det gjelder. 

– CE-merkingen? Nei, det var grei 
skuring. Det er en engangsinvestering i 
systemet, og deretter jevnlig innsending 
av prøver. Alt etter hvor stort man driver. 
Det er greit. Prosedyren bak godkjennin-
gen av masseuttaket er mye mer omfat-
tende enn CE-merkingen. Dermed er 
det også dyrere. Kostnadene ved de nye 
kravene til drift av masseuttak er vesent-
lige, sier Eliassen. 

Kravet om godkjenning gjelder 
masseuttaket, mens kravet om CE-mer-

king gjelder den ferdige pukken som 
leveres til konstruksjonsformål. Se også 
side 104. 

Kostnader
Han understreker at prosedyrene bak 
godkjenning og CE-merking ikke er 
særlig vanskelige. Men de tar tid og fører 
med seg kostnader, som begge kommer 
på toppen av andre tids- og kostnadsfak-
torer. Og det er det noen som må betale 
til slutt. 

– I mitt tilfelle er det han som bygger 
hus. Det har vært snakket mye om kravene 
i TEK10 som gjør husbygging dyrere. Men 
det er ingen som har sagt hva det koster å 
CE-merke pukken under huset. 

– Ble du overrasket da brevet fra DiBK 
om CE-merkingen kom i vinter? 

– Nei. Jeg har holdt meg oppdatert. 
CE-merking av byggevarer har vi hatt 
helt siden 2003, men det har ikke vært 
praktisert på steinmaterialer. Jeg hørte 
foredraget om CE-merking på Arctic 
Entrepreneur, men da var jeg kjent med 
alt dette. 

– Ser du noen fornuft i alt dette? 
– Nei..., ja…, nei, jeg vet ikke. Det 

kommer uansett an på bruken og den 
sunne fornuften. Jeg har holdt på med 
dette i 35 år, og har hele tiden vært 
oppmerksom på dette med telefarlige 
masser. Men er man ikke så nøye med 
massene, så kan man jo få problemer, sier 
Helge Eliassen. 

Pukken han produserer fra sitt lokale 
uttak brukes stort sett til grunnarbeid, 
opparbeidelse av tomter, innfylling mot 
ringmurer og i kabelgrøfter. Den er ikke 
hard nok til å brukes som tilslag i betong 
eller asfalt. n

PRODUSENT: Helge Eliassen produserer 
pukk til egne prosjekter. (FOTO: PRIVAT) 

«Prosedyrene 
bak godkjenning 
og CE-merking 
er ikke er særlig 
vanskelige. 
Men de tar tid 
og fører med 
seg kostnader 
som  kommer 
på toppen av 
andre tids- og 
kostnadsfaktorer.»

FORTS.

Verdens mest brukervennlige maskinstyring 
har nå blitt enda bedre!

• DigPilot Office – overføring av filer, dokumentasjon,
programvaroppdatering, sikkerhetskopier – sømløst
integrert med maskinstyringen over internett

• Ny og svært følsom lasersensor

• Oppdater selv programvaren – spekket med forbe-
dringer og ny funksjonalitet!

• Utleie av radiobasestasjoner, styrt og overvåket
over internett.
Mulighet for NTRIP.

God kvalitet til en gunstig pris!

DigPilot GNSS Rover

Theis TPL2N
Tofallslaser med autostope,
fjernkontroll og kikkertsikte

BlåBlå 
VeisaTsing

Møt oss på 
stand C38
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Vidar Tjervåg har vært 
konsulent innen stein og 
pukk siden 2006. Denne 
vinteren har han hørt 
mange lettede sukk i 
telefonen. CE-merking av 
pukk er nemlig ikke så 
vanskelig som det høres ut.  

PORSGRUNN: – Det er ikke vanligvis så 
rolig her. Vi venter inn en stor prøveserie 
fra en kunde senere i dag, forteller Vidar 
Tjervåg. 

Analyser
Han er eier og daglig leder i Tjervåg AS. 
Det lille konsulentfirmaet driver med 
analyser og kvalitetssikring av stein-
materialer, og er ett av fire firmaer som 
har blitt konkret navngitt og anbefalt 
av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 
til å bistå pukk- og tilslagsprodusenter 
med prosedyre for CE-merking av stein-
produkter. 

Han har fått mange bekymrede telefoner 
fra entreprenører i etterkant av brevet som 

CE-MERKING AV PUKK 
OG TILSLAG 
• Stein er en byggevare, og skal 

ihht EUs Byggevaredirektiv 
være CE-merket. 

• All stein som omsettes til bruk i 
byggverk skal være CE-merket. 
Det vil i praksis si all stein som 
er tilført utenfra, uansett om 
det er fakturert eller ikke. 

• Kun stein som etter knusing 
brukes i samme tomt eller 
veilinje som den kom fra er 
fritatt fra CE-merking. 

FAKTA

gikk ut fra DiBK til pukkprodusenter på 
nyåret. Her ble det i byråkratiske ordelag 
stilt krav om CE-merking av alle stein-
produkter som skal brukes i veibygging, 
tomter, VA-grøfter og andre konstruk-
sjoner. 

– De har fått brevet fra DiBK og 
lurer på hva som må gjøres for å få 
CE-merkingen og ytelseserklæringen 
i orden. De som har ringt til nå er de 
de som har bestemt seg for at de vil ha 
ting i orden. Det har vært greie tilba-
kemeldinger. 

– Hva er det som har skapt den største 
aha-opplevelsen hos de som har ringt? 

– Hvor enkelt det egentlig er. De har 
fått brevet, prøvd å lese det og ringer 
og spør hvordan de skal greie å oppfylle 
det som står der. Jeg har forklart det, 

og fått mange lettede sukk gjennom 
telefonen. «Er det virkelig så enkelt?».
Det er viktig presentere det på en enkel 
og begripelig måte. Spesielt for å nå 
gjennom til de de små entreprenrøene, 
sier Tjervåg. 

Basisen i prosedyren for CE-merking 
er den samme, uansett om man er et 
stort pukkverk eller en liten entreprenør 
med et mobilt knuseverk på maskin-
tralle. Det hele kan oppsummeres i seks 
punkter: 
• Organisasjon og plan for å definere 

ansvar og myndighet
• Produksjonskontroll
• Prøvetaking
• Avviksbehandling
• Opplæring
• Utstede ytelseserklæringen

– Det er noen delpunkter under disse, 
men dette er hovedpunktene, sier 
Tjervåg. 

Tjervåg AS bistår kundene med å lage 
produksjonskontrollsystemet, forklare 
hvordan det skal tas prøver og gjøre den 
innledende typeprøvingen av steinen. 
Verdiene fra denne prøvingen gir den 
informasjonen som skal stå i ytelseser-
klæringen – selve «CE-dokumentet» på 
det ferdige pukk-produktet. 

– Skal denne prosedyren gjennomfø-
res for hver eneste steinhaug som skal 
knuses? 

– Prøving og analyse må gjøres for 
hvert produksjonssted. Å lage produk-
sjonskontrollsystemet gjøres bare én 
gang. Det gjelder for bedriften, sier 
Tjervåg. n

Redningsmann   i pukk

– Husk nedknusingen
Anbudsgrunnlagene fra 
Statens vegvesen er 
uklare når det gjelder 
pukkens finstoffinnhold. 

Statens vegvesen stiller klare krav til 
finstoffinnhold i pukken som brukes i 
veibygging. Kravet spesifiserer finstof-
finnhold i ferdig vei, ikke pukken som 
knuses eller kjøpes inn. Og det er to 
forskjellige ting. 

– Det stilles krav til steinen ferdig 
utlagt og komprimert, mens entrepre-
nøren kjøper pukk fra produsent. Det 
skjer noe med steinen i transport og 
komprimering, og dette er ikke godt 

definert i papirene. Hvis en entreprenør 
kjøper inn det som står i papirene, med 
et finstoffinnhold som er akkurat innafor 
kravene så vil det være utenfor kravene 
nå det er ferdig utlagt og komprimert, 
sier Vidar Tjervåg. 

– Fordi…?

Nedknusing
– Fordi du får nedknusing. Når steinen 
lastes, tippes og komprimeres med vals, 
så genereres det mer finstoff. Vi har sett 
at veivesenet har kommet på stikkprø-
vekontroll, og funnet finstoffinnhold 
som overstiger kravene. Entreprenøren 
skjønner ingenting, han har jo kjøpt inn 
det som står i kontrakten, sier Tjervåg. 

Han bruker mye tid på å lese anbuds-
grunnlag for sine kunder. Det er ikke 
nødvendigvis så lett å forstå hva som 
EGENTLIG kreves fra SVVs side. 

– Anbudsgrunnlagene er for dårlige. 
De kan tolkes i mange retninger. Du må 
vite mer enn det som står i papirene for 
å levere riktig. Den tolkningen og finle-
singen bruker jeg mye tid på. Kunden 
min skal levere en viss kvalitet, og da gir 
jeg råd om hvilken kvalitet han må kjøpe 
inn eller produsere med eget knuseverk 
for å greie dette, sier han. 

Telehiv
Kravene til finstoffinnhold i pukken ble 
innført i 2012, i etterkant av proble-

KONSULENT: Vidar 
Tjervåg har hørt 
mange lettede sukk 
i telefonen. (Foto: 
Jørn Søderholm)

FORTS.
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mer med telehiv på en ny veistrekning i 
Østfold. I juni 2012 sendte etaten ut rund-
skriv 12/09. Her ble det nærmest over 
natta lagt ned forbud mot å bruke usortert 
stein med finstoff i veibygging. Alle stein-
materialer som brukes i veikonstruksjon 
skal være knust én gang og finstoff skal 
være siktet ut. 

Det skapte et nytt marked for Tjervåg, og 
andre konsulenter i lignende virksomhet. 

Tjervåg understreker at det ikke er 
noen motsetning mellom disse kravene 
og muligheten til å knuse stein i linja. 

– Neida. Men hvis det er strenge krav til 
finstoffinnhold i sams masse, så må man 
for eksempel prise utsikting av finstoff 
to ganger. Der går mange på en smell: 
De priser med én gangs sikting, men må 
sikte to ganger for å oppnå rett kvalitet. 
Hvis man må opp 15 kroner tonnet på 
ferdig produkt, så ryker fort fortjenesten, 
sier Vidar Tjervåg. n

FINSTOFF: 
Nedknusing i transport 
og komprimering øker 

finstoffinnholdet. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Etterlyser søkere
Deadline for kravet 
om godkjenning av 
masseuttak over ti tusen 
kubikk utløp ved nyttår. 
Men fortsatt er det mange 
som ikke har søkt. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Masseuttak med over 10 000 kubikkmeter 
totalt gjenstående masse skal ha drifts-
konsesjon. Mindre uttak, mellom 500 og 
10 000 kubikk, skal meldes inn. I begge 
tilfellene er det Direktoratet for mineral-

forvaltning (DMF) som er myndighets-
organet på området. 

Konsesjons- og meldingskravet fremgår 
av Mineralloven. Den trådte i kraft i 2010, 
og gjaldt fra da for alle nye masseuttak. 
Eiere av eksisterende masseuttak fikk en 
overgangsperiode for å komme i orden 
etter de nye reglene. 

Det var denne overgangsperioden som 
utløp ved siste årsskifte. 

Konsesjon
– Fra 1. januar 2015 må alle uttak av 
mineralforekomster på mer enn 10 000 
kubikkmeter totalt gjenstående masse ha 
driftskonsesjon etter minerallovens para-

graf 43. Det samme gjelder alle uttak av 
naturstein, uansett størrelse. For uttak over 
500 kuikkmeter må det sendes melding til 
DMF og eventuelt driftsplan etter mine-
rallovens paragraf 42, opplyser DMF. 

DMF har en stor mengde søknader 
om driftskonsesjon liggende i kø til 
behandling. 

– Vi er imidlertid kjent med at det 
fortsatt er mange virksomheter i drift 
som ikke har søkt om driftskonsesjon, 
eller som ikke har sendt melding eller 
driftsplan til DMF etter utløpet av over-
gangsordningen. DMF er i gang med 
å følge opp disse virksomhetene, sier 
direktoratet. 

UTTAK: Er det over 10 000 kubikk brukbar stein igjen å ta ut, så skal det søkes konsesjon. (FOTO: JØRN SØDERHOLM)

FORTS.

Vi leverer hjulbrakker og tilhengere til alle formål

Besøk vår hjemmeside 
for å se vårt brede produktspekter

WIKS AS, Elindveien 101, 1615 Fredrikstad.      Mobil: 950 71 777       www.wiks.no

SIKKErhEtSvognEr BoLIgvognEr
vi har utvidet produktprogrammet med egen Sikkerhetsvogn. 
Den kan utstyres for akuttbehandling etter eget behov. Det er 
også plass til møtevirksomhet knyttet til sikkerhetsarbeide på 
anleggsstedet. De blir også benyttet til helsekontroller i regi 
av bedriftshelsetjenesten.

vi har også hybelvogn, med to komplette hybler, med 
hvert sitt bad/toalett og kjøkkenløsning, samt mulighet 
for gjesteovernatting.

vi har selvfølgelig også spise-/toalettvogner, mannskaps-
vogner, boligvogner, miljøvogner og tilhengere til en lang 
rekke forskjellige formål. Dersom dere skulle ha spesielle 
behov, tar vi gjerne frem en løsning i samsvar med disse.
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Ressursene må brukes på 
produksjon, ikke konflikter

Risikerer
Vi har spurt en saksbehandler i direkto-
ratet hvilke konsekvenser virksomheter 
som driver uten å ha søkt eller meldt 
risikerer, men det vil man der i gården 
ikke svare konkret på:

– Mineralloven har bestemmelser om 
sanksjoner dersom pålegg og krav ikke 
følges opp, sier saksbehandleren. 

– Oppfordrer dere aktører i bransjen 
til å varsle om virksomheter som drives 
i strid med kravene? 

– Tja, hva skal vi si til det…? Vi har jo 
ingen tipstelefon for slikt. Henvendelser 
til DMF bør være skriftlig. I det minste 

som en epost. Og helst med bilder eller 
annen dokumentasjon, sier saksbehandle-
ren. Han ønsker ikke navnet sitt på trykk. 
Men han oppfordrer lesere som måtte 
være i tvil om noe til å ta kontakt med 
direktoratet. 

Drive
Uttak som allerede har konsesjon etter 
andre lover kan fortsatt drive etter denne 
konsesjonen. Tillatelser gitt av kommuner 
i medhold av Plan- og bygningsloven er 
ikke tilstrekkelig i denne sammenhengen. 
Uansett hva kommunen har tillatt er et 
uttak på over 500 kubikk meldingspliktig 

og over 10 000 kubikk konsesjonspliktig. 
Det gjelder også hvis uttaket kalles 

«industritomt», «byggefelt» eller andre 
begreper som brukes for å komme unna 
lovverket. n

MASSEUTTAK
Over 500 kubikk: Melding. 
Over 10 000 kubikk: Konsesjon. 
Mer informasjon: www.dirmin.no

FAKTA

TOMT: Man 
kommer ikke unna 
konsesjonskravet 

selv om 
uttaket kalles 

«industritomt» 
eller lignende.

Arnstein Repstad

Statens vegvesen presenterte i mars en rapport som viser at det er nødvendig 
å bruke 1000 milliarder fram mot 2050 for å bygge ut og ruste opp riksveiene 
til en god standard. Skal denne målsettingen nås må budsjettene økes med 
om lag åtte milliarder kroner i året fra dagens nivå - og da er fylkesveiene 
ikke inkludert. 

Behovet for videre satsing på vegnettet er stort, og vi har en regjering som 
ønsker å prioritere samferdsel. Likevel registrerer vi at mange MEF-entre-
prenører har betydelig ledig kapasitet. Særlig er dette tilfellet i Midt- og 
Sør-Norge. Det er i disse regionene en fare for at aktiviteten på samferd-
selsområdet tar et hvileskjær i 2015, før flere større prosjekter starter opp 
i løpet av 2016. 

Vi i MEF mener det er dårlig samfunnsøkonomi å la entreprenører gå for 
halv maskin når vi står overfor så mange uløste oppgaver i vegsektoren. 
MEF har derfor tatt opp kapasitetssituasjonen med samferdselsministeren 
og medlemmer av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité. Vår 
oppfordring er at myndighetene forserer oppstartklare prosjekter i Revidert 
nasjonalbudsjett som presenteres 12. mai. Statens vegvesen har en rekke 
prosjekter som kan settes i gang raskt, men det trengs politisk vilje til å få 
disse realisert.   

Mange konflikter
Samtidig er det viktig at bevilgningene brukes på best mulig måte. Det krangles 
i dag for milliardsummer ute på anleggene, og mange i bransjen beskriver 
konfliktnivået mellom byggherre og entreprenør som høyt. 

Situasjonen er uholdbar, og det må tas grep på begge sider av bordet for 
å snu utviklingen. For det første må prosjekteringen og planleggingen av 
prosjektene bli bedre, da dårlig kvalitet på dette området ofte er en kilde til 
konflikt. Videre må kompetansen knyttet til kontraktforståelse og prosjekt-
beskrivelse styrkes blant prosjektlederne. 

Det er imidlertid lite realistisk å ha en null-visjon for konflikter. Tvister vil 
oppstå i anleggsbransjen som i andre bransjer. Hvis partene ikke kommer 
til enighet kan det være hensiktsmessig å løfte tvistene opp til et konfliktløs-
ningsråd, forutsatt at rådsmedlemmene har reell fullmakt til å ta avgjørelser.

Samtidig er det nødvendig at vi som entreprenører også sørger for å utvikle 
og oppdatere oss når det gjelder kontraktforståelse. Her har MEF som 
bransjeorganisasjon et ansvar for å tilby gode og relevante kurs. 

Den nevnte rapporten fra Statens vegvesen anslår at samfunnet vil spare 450 
milliarder kroner i transportkostnader på et vegnett som holder god standard. 
Dette viser med all tydelighet at vi som bygger og utbedrer infrastrukturen 
her til lands utfører en viktig samfunnsoppgave. Det skal vi være stolte av, og 
så må vi i felleskap jobbe for et bedre samarbeidsklima i bransjen fremover. 

Nyhet! 

le
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• Riktig filter til alle maskiner
• Reduserer driftskostnader
• Gir deg en enklere arbeidsdag

telefon 64 98 20 00  kundeservice@lekang.com

Lekang filtersystem®

 Velkommen på stand B7 ute!

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

HOVEDKONTORET
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no
www.mef.no

REGION ØST
Grønnegata 40
2300 Hamar
Telefon: 958 72 000
region.ost@mef.no

REGION SØRØST
Broen 6
3170 Sem
Telefon: 33 35 99 90
region.sorost@mef.no

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

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

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

REGION NORD
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø
Telefon: 77 62 44 22
region.nord@mef.no

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

MEF-NYTT
Region Midt

Region Nord

Gjenvalgt leder for 
MEF Finnmark
Jan Erik Opgård, Alta, ble gjenvalgt som leder i MEF Finnmark. MEF 
avd. Finnmark avholdt sitt årsmøte lørdag 21. mars. Med seg i styret 
har Opgård Jan Sverre Pedersen, Alta, Svend Ingvar Hoel Larsen, 
Hammerfest, Roger Pettersen, Tana, og Roy Tore Andersen, Berlevåg.

Medlemsmøte i Narvik 
MEF Region Nord medlemsmøte torsdag 12. mars med utdanning og 
rekruttering som tema.

Daglig leder Johnny Lillegård la frem resultater og status for OKAB 
Region Nord. Det er stor søkermasse til anleggslinjene på Fauske vide-
regående skole, så det er avgjørende at det også blir lærlingeplasser til 
disse elevene når de kommer ut i lærlingetiden. 

Kompetansesjef i MEF Fred Arild Gyldenås fortalte om MEF-skolen. 
Han ønsker innspill på strategisk utvikling fremover. MEF-skolen ønsker 
også å legge Mellomlederskolen til Tromsø fra høsten av, men det fordrer 
stor nok deltagelse fra Region Nord. 

Fra Høyskolen i Narvik (HiN) kom studiekoordinator Hugo Remlo og 
fortalte om utdanningstilbudet for anleggsfagene der. Han fremhevet 
spesielt ønsket om at bedrifter melder inn til HiN fagområder som det er 
ønskelig at studenter skriver bacheloroppgave om.
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Kurs for lærlinger i 
Nord-Trøndelag
Fagkurs til våre lærlinger er en prioritert oppgave for opplæringskontoret i Nord-Trøndelag.

I vinter har vi gjennomført kurs i komprimering og arbeidsvarsling. Vi skal også 
gjennomføre kurs i rørlegging, stikking, nivellering og tegningsforståelse samt forbere-
dende kurs for bergsprenger eksamen. Opplæringskontoret arbeider også med å sette 
opp et ADR kurs for lærlinger i løpet av våren/forsommeren. 

OKAB Nord Trøndelags årsmøtet vedtok at det skal gis et tilskudd til gjennomføring 
av førerkort klasse BE for våre lærlinger. Som tidligere gis det også stipend til bedrif-
ter som sender personer på fylkeskommunens faglig leder/instruktørkurs.

Fagdag i samarbeid med 
Trondheim kommune
MEF avd. Sør-Trøndelag arrangerte 
fagdag 10. mars i samarbeid med Trond-
heim kommune.

Tema for dagen var blant annet bydrift, 
regelverk for anleggsbransjen og masse-

deponi. Erfaringsutveksling og åpne 
diskusjoner mellom entreprenører og 
kommunen var viktig denne dagen.

Det var over 50 deltakere fra MEF- 
bedrifter i Trondheimsområdet.

Automatisert 
strøing og brøyting
Torsdag 26. mars var det møte i bransjenettverket for 
vinterdrift på Åndalsnes. Tema for møtet var demon-
strasjon av ASSIST, et program som brukes i forbin-
delse med brøyting og strøing. Hovedprinsippet med 
ASSIST systemet er at man på forhånd kjører opp ruta 
man skal strø og brøyte og legger inn data på salt/ 
sand mengde, bredde, busslommer, kryss osv. 

Når det så oppstår behov for eksempelvis strøing 
husker systemet de data som er lagt inn, og sjåføren 
kan kun konsentrere seg om kjøringen. Vi fikk være 
med på en demonstrasjon av dette i Isterdalen, der 
det var laget en rute på seks kilometer, hvor vi fikk se 
dette i praksis.

På bildet ser vi demo bil med utstyr flankert av fra venstre: Sjåfør Bjøverud fra 
Mesta, Espen Wicken fra MEF, Per Brandli, Ivar Hol, David Grøvdal, Bjørn Roms-
ås, Peder Tangen fra Statens Vegvesen og Fabrizio Dominici fra leverandøren av 
systemet.

Fagbrevkurs i Trondheim
Den 13. mars arrangerte OKAB Sør-Trøn-
delag fagbrevkurs i Trondheim.
På bildet ser vi praktiske øvelser i nivel-
lering, i strålende vårvær!

Felles årsmøte  
i Region Midt

MEF og OKAB i Region Midt gjennomførte for 
femte året på rad felles årsmøte på Oppdal 
Skifer Hotell Oppdal fra 6.- 8. mars. Det var 
som vanlig godt oppmøte og god stemning.

På lørdag var vi samlet i Oppdal Kultur-
hus der det var foredrag av psykolog Arne 
Jørstad Riise. I sitt innlegg dro han paralleller 
mellom det å være en toppidrettsutøver og 
en bedriftsleder. Deretter var det sjefsøko-
nom Stein Gunnes fra MEF og Kjell Arne 
Aurstad, nestleder i hovedstyret, som hadde 
ordet. De orienterte blant annet om MEF sine 
flaggsaker og næringspolitisk arbeid.

Etter årsmøtene var det middag og under-
holdning ved Sigrid Bonde Tusvik.

Påtroppende styreleder i MEF og OKAB Møre og 
Romsdal Lars Tore Opshaug takker av tidligere 
nestleder Bjørn Busengdal og tidligere styreleder 
Arvid Gjerde.



Årsmøter i avdeling Nordland og Troms 
I år hadde MEF avdeling Nordland og Troms sine årsmøter sammen i forbindelse med Vinterfestuka i Narvik.

I tillegg til selve årsmøtene besto programmet av befaring av Hålogalandsbrua, deltagelse på TINNfestivalen og 
konjakksmaking. Til sammen møttes rundt 50 mennesker fra 26 medlemsbedrifter, samarbeidspartnere, hovedstyrelederen, 
fem leverandører, samt OKAB og MEFs administrasjon under arrangementet som strakk seg over flere dager.

Region sørøst

Region Øst

Årets lærling i Vestfold, 
Buskerud og Telemark 2014
Lars Stokvik ble kåret til årets lærling i Vestfold, Buskerud og Telemark i 2014. 
Lars er til daglig lærling i vei- og anleggsfaget hos Carl C. Fon as i Sandefjord. 
Han skal etter planen avlegge fagprøven i løpet av våren.

Lars Stokvik har en særdeles stor interesse for faget. Han har tilegnet seg 
uvanlig mye kunnskap i løpet av de snart to årene han har vært lærling. Lars er 
lettlært, alltid positiv og blid, har god forståelse 
for tekniske løsninger, han samarbeider godt 
med kollegaer og utfører alle arbeidsoppgaver 
han får på en utmerket måte.

F.v daglig leder i OKAB-BVT Stein 
Egil Ødegård, årets lærling Lars 

Stokvik og styreleder i OKAB-BVT 
Jan Myrvang

Felles årsmøtearrangement 
for region Sørøst
I overkant av 300 maskinentreprenører og leverandører var 
samlet til faglig og sosialt lag under felles årsmøtearrangement 
til Buskerud, Vestfold og Telemark. 

Arrangementet ble avholdt på Storefjell Høyfjellshotell på 
Golsfjellet 6. - 8. mars. I tillegg til entreprenører, gjester og 
innledere, deltok 43 leverandører. I pausene var det lagt opp til 
besøk på leverandørenes stands.

Knut Einar Skrindo ble hedret for 20 års ansettelse i T. Engene 
AS, og Ole-Bjørn Øygard ble hedret for 30 års ansettelse i Oddvar 
Øygard AS. 

Ole-Bjørn Øygard ble hedret for 30 års ansettelse i Oddvar Øygard AS. Fra 
venstre: Regionsjef Jørn C. Evensen, Ole-Bjørn Øygard og Oddvar Øygard

«Årets Nellik»
«Årets nellik» er en hedersbevisning som utdeles til en 
medlemsbedrift i avd. Vestfold som har utmerket seg 
spesielt i forhold til MEFs etiske regler og i praktisk 
handling eller på annen måte har fremmet bransjens 
anseelse. På bakgrunn av dette, gikk «Årets Nellik 2014» til 
Arne Engelstad AS. 

Styresamling i 
Sarpsborg
MEF og OKAB Region Øst sine tillitsvalgte var samlet 
i Sarpsborg på styresamling. Dette er andre året en 
styresamling for alle de tillitsvalgte i regionen blir 
arrangert. Det ble så positivt mottatt at det ble gjentatt 
i år. Det bygges nettverk og utveksles erfaringer.

Temaet for samlingen var i år felles utfordringer for 
MEF i fremtiden, med utgangspunkt i MEF sin Stra-
tegiske plan. Svein Nilsplass, styreleder i MEF avd. 
Oppland, sitter i Strategiutvalget via Representantska-
pet. Han innledet samlingen med en innføring i den 
strategiske planen og dets arbeid.

Toppleder Marianne Telle fra Bedriftskompetanse 
deltok som møteleder og referent. 

Årsmøte på Røros
MEF avdelingene i Hedmark og Oppland gjennomførte sine 
årsmøter på Røros Hotell den 14. mars. En fantastisk solrik helg på 
Røros gav 105 små og store deltakere mer enn nok å følge med på.

For utenom årsmøter, informerte adm. dir. i Sparebanken 
Hedmark, John Retzius oss om Eierskiftealliansen. Salgs 
og markedsdir. Magne Kippervik fra Geomatikk AS og Tore 
Husum Nilsen fra Telenor Norge, tok også turen til Røros for å 
informere om de nye reglene ved prising av kabelpåvisning. 
Informasjonssjef Siri Ulvin og Hovedstyremedlem Trond 
Hulleberg gav oss siste nytt fra MEF.

Årsmøtene ble avhold hver for seg og bortsett fra øvrige 
årsmøtesaker, ble Svein Nilplass fra Lesja Bulldozerlag AS i Lesja 
gjenvalgt som styreleder i Oppland, og Knut Joar Harsjøen fra 
Brødrene Harsjøen Entrepr. forretning AS i Tynset, ble gjenvalgt 
som styreleder i Hedmark.

Røros hotell bød på utrolig god mat, underholdningen 
var god og vi avsluttet lørdag kveld med å delta på en av 
Vinterfestspillene sitt store høydepunkt, konsert med Åge 
Aleksandersen. 
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MEF anbefaler sine medlemmer å  
benytte Storebrand Helseforsikring!

>   Kollektive avtaler dekker tidligere plager, også der 
diagnose er avklart og behandling er i gang

>    Du kan beholde avtalen livet ut, og har ingen øvre 
grense i forsikringssum

>  Sikrer deg en tilpasset og trygg oppfølging i  
Norge og i det unike internasjonale nettverket

Ring MEF-teamet i Storebrand 22 31 58 03 
eller les mer på storebrand.no/mef

Fagseminarer 
i region sørøst
Den 26. februar ble det avholdt et svært godt besøkt 
fagseminar på Jarlsberg Travbane, hvor 88 representanter 
fra representanter fra byggherrene, konsulentene og 
maskinentreprenørene møttes.

Temaet var:
Flomveger og overvannshåndtering
Kvalifikasjonskrav ved graving i offentlig vei 
BA-næringens forslag om ny sentral godkjenning
Hvorfor oppstår konflikter i anleggsprosesser
Nærmer vi oss felles VA-normer?

 Tilsvarende seminar ble arrangert i Telemark på Ibsenhuset 
i Skien og i Buskerud på Papirbredden i Drammen.



Skog, ressurser og miljø

Region sørvest

Region vest

Hovedkontoret

Årsmøte for 
Skogavdelingen
Årsmøte MEF avd. Skog ble arrangert 6. - 8. mars 2015 på 
Scandic Maritim Hotel i Haugesund. Selve årsmøtet fant sted 
på lørdag med 17 stemmeberettigede medlemsbedrifter. Totalt 
deltok 46 personer.

Foruten behandling av formelle årsmøtesaker ble det tradi-
sjon tro også arrangert påfølgende fagtreff. Denne gang med 
fokus på PEFc miljøsertifisering og MEFs KS-system. 

MEFs egen advokat Thomas Kollerød orienterte bla om 
regelverket for oppsigelse og nedbemanning i bedrift. Styre-
leder Olav Breivik fra Viken Skog SA deltok også med innlegg 
omkring skognæringens utviklingstrekk og entreprenørens 
viktige rolle.

MEF nye skogstyre sammen med Olav Breivik, fra venstre: Andreas 
Råheim, Olav Breivik (Viken Skog SA), Ivar K. Hoff, Terje Varli, Lars R. 
Tveitan og Einar Aune 

FOTO: EINAR ØSTHASSEL

Årsmøte 
Sogn og Fjordane, 
Nord Rogaland og 
Hordaland
Felles årsmøtehelg blei gjennomført  6.-8.mars på Åmot Opera-
gard og Scandic Sunnfjord Hotell.

Fredag var det styremøte i begge avdelingane med middag og 

underhaldning på Åmot Operagard. Laurdag hadde begge avdelingane 
separate årsmøter med sine årsmøtesaker. MEF styret i Sogn og Fjor-
dane blei gjenvalgt med Harald Kvame som styreleiar. MEF styret i 
Nord Rogaland og Hordaland som har vore fungerande etter Lands-
møtet i juni 2014 blei gjenvalgt med Øystein Hope som styreleiar.

Etter lunsj var det fellesprogram for årsmøtedeltakarane og 
ledsagarar. Her var det innlegg ved økonomisjef Magne Bratlie, 
HS-medlem Martin Kronheim, styreleiar i MEF Arnstein Repstad 
og til slutt ein foredrag med musikar Espen Lind. Hovudele-
menta i hans foredrag, «Strategiske tonar», var «Visjon», «Klare 
målsettingar», «Disiplin» og «Arbeidsglede». Dette er element 
som alle og ein kvar kan bruke i sin kvardag uavhengig av yrke.

Fv. Jan Erik Øygard (OKAB), Audun Ramsdal, Martin Kronheim 
(HS-medlem)

Fagtur til Gran Canaria
Fagtur 2015 blei gjennomført i perioden 24. – 21.mars med 84 
deltakarar. Deltakarane var innlosjerte på Gloria Royal Palace 
Hotel som ligg rett ovanfor den kjende badestranda Amadores. 

Årets fagseminar inneheld Jus i kvardagen med advokat Tone 
Gulliksen, maskinstyring i dag og framover ved Roger Hillesund 
frå Leica Geosystems AS, VA framover ved Geir Sørensen frå 
Ahlsell Norge AS, Maskiner og HMS ved Endre Dyngeland frå 
HYMAX AS og MEF avdelingane framover ved styreleiar Harald 
Kvame og styreleiar Øystein Hope.

Fagprogrammet inneheld god fagleg kvalitet og deltakarane 
på fagseminara var lyttande og engasjerande.

Veterantreff 2015
Årets veterantreff blir i San Sebastian 12. - 19. september. 
Les mer og meld deg på via MEFs medlemsnett. Påmeldingsfrist 
snarest, og senest 13. mai.
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Årsmøte og skolebesøk 
i Sarpsborg
OKAB Region Øst gjennomførte i år sitt Årsmøte på Kalnes Videregående 
Skole. 

Styrene i både MEF og OKAB Region Øst var samlet til en styresamling 
dagen i forveien, i Sarpsborg. Neste dag var alle sammen invitert til omvis-
ning på Kalnes videregående skole sin bygg- og anleggsteknikkavdeling. 

Årsmøtene ble styrt av avtroppende styreleder, Lars Grønli fra bedriften 
Morstad og Grønli AS i Lunner. Han valgte å takke for seg da møtet var over 
og overlot lederstolen til Asle Berg fra Leif Grimsrud AS i Halden, som ble 
valgt som ny leder av styret i OKAB Region Øst.

OKAB Region Øst takker Kalnes for omvisningen og deltakerne på 
årsmøtet for oppmøtet.

Avtroppende leder Lars Grønli mottok blomster i forbin-
delse med sin avgang, samtidig som han også ble tildelt 

plakett for 50 års medlemskap i MEF.

Årsmøte OKAB Agder 
Årsmøtet ble avholdt den 6.mars på Clarion Ernst Hotell i Kristiansand. 18 
medlemsbedrifter og fem fra administrasjonen i MEF deltok. Videre var repre-
sentant fra Sam Eyde og fylkeskommunen tilstede under årsmøte- samlingen.

Årets opplæringsbedrift ble kåret og Kaspar Strømme AS ble den utvalgte 
bedrift. Hans Ivar Loland mottok plaketten på vegne av bedriften. MEF 
gratulerer så mye og takker for god innsats som lærebedrift.

Avtroppende styremedlem Kurt Palm ble hedret med gave i form av 
kniv med gravering for styreverv i hele 13 år for OKAB. Gratulerer og takk for innsatsen!

Fra venstre:Frank Nygård, Kurt Palm og Vidar Flaa

Årsmøte OKAB
Audun Ramsdal har vore i styret i OKAB Sogn og Fjordane  
i 16 år og styreleiar i 14 år. Audun har gjennom desse åra 
hatt stort engasjement for rekrutteringa til faget.

OKAB og MEF Sogn og 
Fjordane takkar for godt 
samarbeid og god innsats.

Fv. Jan Erik Øygard (OKAB), 
Audun Ramsdal, Martin Kron-

heim (HS-medlem)



  

 

 

DUMPERE FOR EN ØKONOMISK 
TRANSPORTLØSNING!

 www.hh-maskin.no

Tyske Bergmann-dumpere for en økonomisk transportløsning:
Sikker og pålitelig med lang levetid og høy teknisk standard. 
Lastekapasitet fra 1.600 kg til 25 t.
Vi har en passende modell – uansett hvor masser skal flyttes. 

H&H Maskin AS, Solgaard skog 9, 1599 Moss.  |  Tlf. 69 26 22 22  |  post@hh-maskin.no 
www.uponor.no
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PARIS / OSLO: Kun et par timer før vi gikk 
i trykk åpnet dørene til Intermat. Les vår 
rapport derfra i neste nummer. 
Der blir det også en fyldig rapport fra Vei 
og Anlegg.
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http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Volvo EC480E er en usedvanlig produktiv maskin som senker driftskostnadene gjennom 
redusert drivstofforbruk og lavt vedlikeholdsbehov. Maskinen drives av en velprøvd Steg 
IV-kompatibel Volvo D13 motor som bidrar til høy produktivitet med redusert utslipp og 
forbedret drivstofføkonomi. Det elektronisk styrte hydraulikksystemet gir presis kontroll 
av oljemengden etter behov, og reduserer effekttapet i hydraulikken. Volvos unike ECO-
modus bidrar til å forbedre maskinens totale effektivitet - uten tap av ytelse under de 
fleste driftsforhold. Lavt støynivå og overlegen førerkomfort gjør dette til markedets beste 
arbeidsplass for maskinføreren. 

REN ARBEIDSGLEDE
KLASSELEDENDE HJULLASTERE I NY H-GENERASJON
GJØR DET ENKELT
med nye volvo ec220e gravemaskin

ec480e
ROBUST OG EFFEKTIV 50-TONNER


