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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
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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 netteiere 
innfører brukerbetaling
Asker og Bærum kommune har fra 1. mai innført brukerbetaling  
for påvisning av gatelyskabel. 

Fra 1. juni innfører Broadnet AS, Akershus Energi Varme AS og Hålogaland 
Bredbånd AS brukerbetaling på utlevering av kart og påvisning i felt. 

Visse byggherrer vil fortsatt få utført tjenesten gratis.

Kravene til gjennomføring av tjenesten vil være uendret.

For flere detaljer se www.gravemelding.no   

ASKER KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE

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

Geosyntia AS, Oslo
Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka
Tel. 67 15 92 90, post@geosyntia.no

Geosyntia AS, Trøndelag
Thor Erik Johansen
Tel. 90 88 98 03, tej@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

geosyntia.no
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Gammelt burkrav blir som nytt
Tidligere i vinter ble vi fra brønnborerhold tipset om at et nytt EU-krav skulle gjøre det påbudt med vernebur 
på borerigger. Vi gjorde som med andre tips, og sjekket det ut med flere ulike kilder. 

Jo, det stemte: EU-standarden 16228 er nylig revidert, og regulerer blant annet krav til vern mot roterende deler. 
Bevegelige deler, for å være mer presis. 
Og de er det nødvendigvis en del av på borerigger. Folk skal vernes mot sånne deler. Det vil si at delene skal bures 
inn, hvis man ikke kan lage en automatisk løsning som ”oppdager” folk som kommer for nær, og stopper driften 
momentant. Boreriggfører som trykker på eller drar i nødstopp er ikke en automatisk løsning. 

Men én aktør – en norsk produsent av borerigger – mener å lese i reglene at det buret er frivillig å bruke. Her 
lener de seg på MEF, som mener den frivilligheten fremgår av et brev fra Arbeidstilsynet. 

Så sjekker vi med Arbeidstilsynet. Og får til vår smule overraskelse høre at vernebur er påbudt på borerigger. Alle 
borerigger. Ikke bare de som selges nye nå. Og det har ingenting med den nye standarden å gjøre. Det framgår 
av Maskinforskriften, vedlegg 1, punkt 1.3.7 og 1.4. Der har det vært siden 1995. 

Jaså. Hvorfor er det så mange borerigger der ute som brukes uten bur, da? 
Nei, det vet man ikke i Arbeidstilsynet. Men riggeiere må regne med pålegg hvis det blir oppdaget. 

Her har altså borerigger fått kjøre uten bur siden 1995, uten at Arbeidstilsynet har gjort noe med det. MEFs 
spørsmål til Arbeidstilsynet om saken har blitt besvart så vagt at kyndige fagfolk tolker det motsatte av hva som 
egentlig menes. Det ”riktige” svaret kommer fram først når en journalist spør hva de egentlig mener. Utrolig!

Siste ord i denne saken er ikke sagt, det er helt sikkert.
 

Jørn Søderholm
jos@mef.no

FAGFOLK: Rototilt kalte inn 
et par unge svensker til å 
holde en trial-oppvisning for 
publikum på Vei og Anlegg. 
Det er alltid morsomt å se 
flinke fagfolk i arbeid. 
Uansett om de gjør jobben 
sin med motorsykkel, 
gravemaskin eller helt annen 
redskap. 
(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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• MP 200 Flerplaterør 
 (Ski- og gangtunneler• vei- og jernbanetunneler)
• TrenchCoat stålrør med plastbelegg (100 års levetid)
• HelCor korrugerte vegrør (nå med MAGNELIS belegg)

• Veg- og drensrør i plast • Kveildrens • PP rør og deler
• PE trykkrør og deler • PEM trykkslange og deler
• Kabelrør • Fordrøinings- og vannmagasin • Avløpsanlegg
• UVS Ventilasjon i grunnen

RØRPRODUKTER 
OG GEOSYNTETER TIL 

VEG- OG ANLEGGSBRANSJEN

• Grønn mur • Grønn støyvoll • Fiberduk • Geonett 
• Sedummatter • Geomembran • Geogrid • Jordarmeringsduk

Ta kontakt med MidCon AS for et godt tilbud!

Adresse lager: Furumoen, 2240 Magnor

Mads Inge Dalsjø 900 58 419
Asbjørn Ekornåsvåg 480 34 580 

Tommy Steinset 913 50 811

mid@midcon.no 
 www.midcon.no

Vinterens
konkurranse
Oversikten over vinterens veikon-
trakter er klar. Best marked i sør, 
tøffest konkurranse i Midt-Norge. 

Første kvartal 2015 hadde Statens vegvesen tilbuds-
frist for 135 kontrakter. Året før var det 155. Samlet 
kontraktsverdi var 6,7 milliarder, tre milliarder 
mindre enn året før. Det viser MEFs analyse av 
markedssituasjonen for veikontrakter. Tallene bekref-
ter at denne vinteren har vært tøffere for entrepre-
nører enn på en stund. Målt i kontraktsverdi er det 
region sør som har hatt det beste markedet i vinter, 
mens region vest har hatt det dårligste.

Opedal Anlegg 
avvikler
Opedal Anlegg AS har besluttet å 
avvikle selskapet. 53 ansatte mister 
jobben. 

– Bakgrunnen er lav ordreinngang og større tap på flere 
prosjekter de to-tre siste årene, sier styreleder Roy Holth 
til Hardanger Folkeblad.

Til Anleggsmaskinen sier Hoth at de ansatte blir oppsagt 
og ingen blir automatisk flyttet over til søsterselskapet 
Opedal Drift AS. 

– Men folk står jo fritt til å søke på stillinger, sier Holth. 
Eksisterende kontrakter blir gjennomført før selskapet 

avvikles. 
– E134 Stordalen er den største. Underentreprisen der 

er vi ferdige med i oktober. Verdier i utstyr og maskiner 
avhendes eller flyttes til andre selskaper. Det er viktig å 
få fram at dette er en styrt avvikling, sier Roy Holth til 
Anleggsmaskinen. 

40 Volvo til 
utleie
Før var det stort sett minigravere 
som gikk i utleie. Nå har UCO 
gjort storhandel på 40 enheter 
hos Volvo Maskin. Gravere opp til 
30 tonn og hjullastere opp til 20. 
Utleiecompaniet AS (UCO) og Volvo Maskin har inngått 
en avtale der Volvo er utleiekjempens hovedleverandør 
av større maskiner. Avtalen har hovedvekt på grave-
maskiner opp til 30 tonn og hjullastere opp til 20 tonn. 
Hver eneste én med den nyeste og mest miljøvennlige 
motorteknologien på steg 4. 

– Volvo Maskin AS har et godt utbygd serviceap-
parat. Det gjør oss i stand til å gi våre leiekunder den 
service og oppfølging de trenger, sier innkjøpssjef 
Terje Paulsen i UCO.

Som en start har UCO bestilt 40 maskiner fra 
Volvo. 

– Tidligere leide man stort sett bare minigravere. 
Nå opplever vi stor og voksende interesse for å 

AVTALE: F.v. Markedsjef David Kristianslund i Volvo, 
produktsjef i Volvo Morten Hvattum, maskinsjef Lars Nyløkken 
i UCO og innkjøpssjef Terje Paulsen i UCO. Foto: UCO

leie maskiner i alle vektklasser. Vi ser helt klart en 
utvikling mot at flere og flere nå vurderer å leie 
fremfor å eie. Markedet er jo ganske uforutsigbart 
fremover og mange vegrer seg for å gå inn i lange 
bindende leasingavtaler. De ser også fleksibiliteten 
ved å hele tiden kunne leie rett maskin til rett jobb, 
og er i tillegg sikret den nyeste teknologien i forhold 
til utslipp og drivstofforbruk. Med vår driftsgaranti 
er kundene sikret mot stopp i produksjonen hvis 
problemer skulle oppstå, sier Terje Paulsen. 

«Ultramoderne» 
kabelanlegg under 
Røros sentrum
Wavin PP Sepio ligger nå under 
gatene i verneverdige Røros sentrum.

Med nettsjef Lars Hofstad i spissen bestemte Røros Elektri-
sitetsverk å legge kablene sine i en OPI-kanal, hvor kabelka-
nalene støpes inn i betong. I tillegg til å være solide og vare 
omtrent evig, er OPI-kanaler også fleksible; man behøver ikke 
grave dem opp igjen når man skal bytte kabler. Man kan bare 
dra ut de eksisterende kablene og deretter trekke inn nye.

- Lars Solbjørg i Oslo Presstoff Industri påstod at bereg-
net levetid på denne OPI-kanalen ville være minst 200 år, 
forteller Hofstad i en pressemelding fra Norsk Wavin AS.

- Prosjektet var ferdig og 
klart for asfaltering i fjor høst. 
Så nå har rørosingene fått et 
ultramoderne kabelanlegg 
under de verneverdige og tradi-
sjonsrike gatene sine, som de vil 
ha glede av de neste 200 årene, 
minst, fastslår Heiko Heincken.

Bedre oversikt,
mindre papirarbeid

salg@smartdok.no

www.smartdok.no

ORDRETIMER

SPRENGSTOFF

VARER

SKJEMA VERKTØY

KJØRETØY

RODELISTE

+47 904 03 333

NYHETER
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Ny Ford Ranger
Ford har avduket en ny 
Ford Ranger. Den vil bli 
solgt i over 180 land på 
verdensbasis, og kommer 
til Europa tidlig i 2016.

Modellen ble i vinter avduket på den 
internasjonale bilutstillingen i Bangkok. 

- Nye Ford Ranger tar med seg høyere 
komfort og ny teknologi inn i denne 
klassen, uten å gi avkall på de egenska-
pene våre kunder krever, sier Johnny 
Løvli, salgssjef for nyttekjøretøy hos den 
norske Ford-importøren. 

Sammen med fornyede og utvidede 
Transit er Ranger en viktig del av Fords 
totalt fornyede nyttekjøretøyprogram. 

Endringene på Ranger begynner med 
et nytt og mer moderne utseende. Det 
oppdaterte eksteriøret er kombinert med 

et nytt interiør med et mer komfortabelt, 
tidsriktig og personbillignende miljø. Bak 
rattet finnes et nytt instrumentpanel med 
tofarget digitalvisning som gir sjåføren 
informasjon om kjøretøyet, underhold-
ningsanlegget, navigasjonssystemet og 
klimaanlegget med ett enkelt blikk.

Materialer sies å være slitesterke nok 
til å tåle det pickuper ofte utsettes for.

Ford Ranger får en klasseledende vade-
dybde på 80 cm og bakkeklaring på 23 cm. 
Korte overheng med  28 graders innkjø-
ringsvinkel og 25 graders utkjøringsvinkel 
skal gjøre bilen bedre enn forgjengeren til 
å forsere bratte hindringer. 

Alle versjoner av nye Ranger får en 
elektronisk kontrollert overføringskasse 
der det kan skiftes mellom bak- og fire-
hjulstrekk med en bryter i midtkonsollen 
i opp til 120 km i timen. Lavserie og 
elektronisk styrt diffsperre bak blir viktige 
våpen under vanskelige kjøreforhold. 

Nye Ranger kan kan trekke henger på 
inntil 3,5 tonn. 

Hjulopphenget på den nye modellen er 
fintrimmet på komfort og kjøreegenska-
per.

Nye Ranger får avanserte støydem-
pende materialer og forbedret isolasjon 
som bidrar til at nye Ranger er en av de 
mest støysvake og mest komfortable i 
denne klassen.

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.nowww.facebook.com/nastagravemaskin

NASTA SERVICEAVTALE

ENKELT OG TRYGT 
UTEN OVERRASKELSER OG SKJULTE KOSTNADER

Ved å tegne serviceavtale på dine nye Hitachi eller Bell anleggsmaskiner får du utvidet garanti. 
Den utvidede garantien gjelder i 3 år eller 6000 timer (det som inntreffer først). 

Serviceavtale hos Nasta dekker følgende:
•	 Arbeid, diagnostisering og årskontroller.
•	 Olje og filtre til enhver service
•	 Servicedeler, reimer og pakninger for servicepunkter
•	 Alle kontrollpunkter sjekkes i henhold til servicemanual
•	 Alle reise- og arbeidskostnader dekkes ved eventuelle garantireparasjoner

Med Nasta Serviceavtale er det ingen skjulte kostnader. 
Ta en prat med din serviceleder eller din lokale selger for mer informasjon.

Gi maskinene dine det de fortjener 
- tegn serviceavtale idag! 

A4 sider   41 12.05.15   13:00

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

NYHETER
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Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

MOLOK® DYPOPPSAMLER
er den klassiske avfallsbrønnen  – 
semi undergrunn. Her er kvalitet, 
design og driftssikkerhet kombinert 
på en helt unik måte. Med Molok 
oppbevares 60% av avfallet under 
bakken. 

Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet samles 
i dypbrønner som er plassbesparende og gir 
minimalt med lukt. 

MOLOK® DYPOPPSAMLER

METRO UNDERGRUNN 
er den mest moderne og plassbe-
sparende undergrunnsløsningen på 
markedet. Med Metro får du plass 
til hele 2 stykk 5 kubikk containere 
innenfor arealet av en standard 
parkeringsplass. Verdifulle arealer 
kan dermed benyttes til annet.

AVFALLSHÅNDTERING

Telefon:  +47 64 80 29 00   Mail: offi ce@strombergs-plast.no

Graveskuffer fra 
Nils A. Mørk
Nils A. Mørk Maskin AS starter skuffeproduksjon for gravemaski-
ner. Skuffene leveres til maskiner fra 6 til 40 tonn, de produseres 
på samme fabrikk som Gigant-tilhengeren og har fått navnet 
Gigant Implemex, forkortet GI.

Ifølge en pressemelding er målet å levere skuffer i samme 
kvalitet som de kjente store navnene i markedet, men til meget 
gunstige priser. I nært samarbeid med SSAB og en stor entrepre-
nør i Norge skal selskapet ha funnet riktig kvalitet og spesifika-
sjoner. Tegninger og spesifikasjoner vil ifølge pressemeldingen 
være tilgjengelig for kundene, slik at de selv kan se at kvalitet og 
spesifikasjoner er like bra som konkurrentenes.

Fem nye 
Michelin-dekk
Lastebildekkene Michelin X Multi Z og X Multi D, som ble 
lansert i 2013 og 2014 for lastebiler opp til 16 tonn, har nå 
blitt komplettert med fem nye dimensjoner. Michelins omfat-
tende dekkserie er nå tilgjengelig i 14 forskjellige dimensjoner. 

Samtidig som dekkseriene Michelin X Multi Z og X Multi 
D er vesentlig utvidet, avslører Michelin i en pressemelding 
resultatet av en sammenlignende test utført av den uavhen-
gige organisasjonen TÜV SÜD. Testene, som ble gjennomført 
i desember 2014, viser at Michelin X Multi Z og X Multi D 
utmerker seg sammenlignet med konkurrentene med i snitt 
13 meter kortere bremsestrekning på våt og glatt veibane 
når dekkene er to tredjedeler slitt.

Selvjusterende 
systemtrapp
Wee Systemtrapp er en stige- eller trappeløsning som selv 
justerer trinnene etter vinkelen trappen står i. Den nye løsnin-
gen, som er unik i Norge, gir ifølge en pressemelding tryggere 
fremkommelighet i høyden. Wee Systemtrapp er utviklet både 
for bygg- og anleggsbransjen, for landbruket, som inspeksjons- 
eller arbeidstrapp for håndverkere, eller som permanent trapp 
ved hus og tomter der fremkommeligheten er vanskelig.

– Vår nye systemtrapp er spesiell fordi den gir større 
brukervennlighet og fleksibilitet enn konvensjonelle stige- 
eller trappesystemer, og kan enkelt flyttes fra prosjekt til 
prosjekt. For dem som beveger seg hyppig og raskt i trapper 
gir den ekstra trygghet med mye stabiliserende flate under 
føttene, noe vi håper kan redusere fallulykker, sier daglig 
leder hos importøren wee.no, Rune Wee.

Wee Sytemtrapp 
leveres i seksjoner på 
107 cm (3 trinn), 185 
cm (6 trinn) og 269 cm 
(9 trinn) – seksjoner 
som kan monteres 
sammen i ønsket 
lengde. Seksjonene har 
en bredde på 80 cm og 
en høyde på 25 cm.

UCO monterer 
klemsikring på lifter
Som første utleieaktør har UCO montert elektronisk klemsikring 
på alle sine bom- og knekkarmslifter. Hele bransjen er blitt utfor-
dret i forbindelse med tragiske klemulykker knyttet til liftbruk i 
tunnel og andre konstruksjoner. Som et forebyggende tiltak har 
UCO derfor besluttet å montere elektronisk klemsikring på alle 
sine bom- og knekkarmslifter.

Dette betyr at 
kurven er utstyrt med 
en trykkfølsom list i 
forkant av manøver-
panelet. Dersom denne 
listen utsettes for press, 
aktiveres nødstopp og 
motoren stopper. Samti-
dig aktiveres sirene, slik 
at kollegaer blir varslet.

Arctic Machine 
og Øveraasen 
blir partnere
Den finske produsenten Arctic Machine OY og 
Øveraasen AS har signert en samarbeidsavtale, 
som ifølge en pressemelding skal legge til rette 
for betydelig vekst i begge selskapene. Avtalen 
har tre hovedmål:

- Øveraasen AS skal representere Arctic 
Machine OY som partner for veivedlikeholdsut-
styr på det norske markedet.

- Øveraasen AS skal representere Arctic Machine 
OY som partner for spredere og ploger til flyplass 
på markedene hvor Øveraasen AS er aktive.

- Arctic Machine OY skal representere Øvera-
asen AS som partner for flyplassutstyr på det 
finske markedet.

– Begge selskapene får et mer komplett 
program for sine veivedlikeholds- og flyplass-
kunder. Dette gir store muligheter for vekst i 
etablerte markeder, og lettere innpass i nye 
markeder, sier administrerende direktør i Øvera-
asen AS, Thor Arve Øveraasen.

– Begge selskapene er meget sterke på med 
tanke på teknologi og produktutvikling, og har 
dyktige organisasjoner som gjør våre felles mål 
om vekst mulig. Vi 
deler også en liknende 
bakgrunn og verdier 
som familieeide 
selskaper, fortsetter 
Juha Jääskelä hos 
Arctic Machine OY.

MICHELIN X 
MULTI Z

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
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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

Batteridrevet 
«hoppetusse»
Nullutslipp og lave driftskostnader kjennetegner de nye 
batteridrevne stamperne fra Wacker Neuson. Stamperne er 
tilgjengelig i to versjoner: Den mindre modellen AS 30 er 
en spesialstamper for komprimering under rør, mens AS 50 
brukes til alle klassiske stamperarbeider. Batteriet på begge 
maskinene kan tas av uten verktøy, slik at operatøren kan 
bytte det utladede batteriet med et ladet batteri med kun 
få handgrep. Dette konseptet gjør brukeren uavhengig av 
strømkilder og kabler i komprimeringsprosessen. På grunn av 
null-utslipp oppfyller begge modellene de strenge utslippskra-
vene, spesielt for byggeplasser i bykjerner.

– Den batteridrevne stamperen er 
virkelig en nyhet på markedet. Og den er et 
resultat av det tette samarbeidet med våre 
kunder, for vi har her oppfylt noen ønsker 
som foretak og brukere har lagt frem for 
oss, sier Alexander Greschner, bedriftsleder 
hos Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. 
KG, i en pressemelding fra selskapet.

Batteridrevet stamper 
fra Wacker Neuson (AS 50)

Nye maskinstyrings-
systemer fra Trimble
Trimble har lansert en ny versjon av Trimble GCS900 Grade 
Control System og Trimble CCS900 Compaction Control System, 
som ifølge selskapet skal gi gir ytelsesforbedringer for dosere og 
kommunikasjonsmulighet mellom maskiner for jord-, avfalls- og 
asfaltvalser.

– Med utgivelsen av den nyeste versjonen av systemet tar vi 
maskinstyring til et nytt nivå, sier Ryan Kunisch, markedsdirektør 
for Trimble Heavy Civil Construction. 

– GradeMax Plus-teknologien gjør det mulig for entreprenø-
rer å planere mellom 35 og 40 prosent raskere i gjennomsnitt, 
avhengig av dosertypen og materialet som brukes.

De nye systemene forventes å være tilgjengelig i andre kvartal 
2015 gjennom Trimbles verdensomspennende forhandler Sitech. 

Det nye maskinstyringssystemet fra Trimbles utstyrt på en 
Liebherr doser

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
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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

Nye VW 
Transporter
Det er ganske nøyaktig 65 år siden den første Volkswagen 
Transporter rullet av samlebåndet i Tyskland. Nå er sjette gene-
rasjon klar. Transporter T6 kommer til Norge i september, men 
salget starter i mai. T6 kommer, som sine forgjengere, både som 
vare- og personbil, med to forskjellige akselavstander og tre 
takhøyder. Designet på bilen er nytt med nye tydelige og skarpe 
linjer. Spesielt fronten og bakenden har en ny karakter. 

– Også innvendig har bilen fått en oppgradering, som gir en 
personbilkomfort utover det man forventer av et nyttekjøretøy, 
sier Møllergruppen i en presseuttalelse. 

Volkswagen Transporter tilbys i Norge med fem motorer – tre 
nye TDI og to TSI-motorer. Avhengig av effekt tilbys de med 
5- eller 6-trinns manuell girkasse eller med en 7-trinns DSG 
automatkasse. Man kan dessuten bestille mange av variantene 
med 4MOTION firehjulsdrift.

De helt nye TDI-motorer, som er spesielt utviklet for de tøffe 
kravene til nyttekjøretøy, har et slagvolum på 1968 cm³, og leverer 
102 HK, 150 HK eller 204 HK.  Alternativet er en bensinmotor, 
som også er på to liter og yter enten 150 eller 204 hestekrefter.

Alle motorene har start/stopp-systemet som standard, er mer 
drivstofføkonomiske enn tidligere og de tilfredsstiller kravet til EU6.

Nedgang for Moelven
Moelven tjente 22 millioner kroner på driften i første kvartal, 
men det var en nedgang på 32 millioner sammenlignet med 
første kvartal i 2014.

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen sier at resultat-
nedgangen i hovedsak skyldes at regnskapet er belastet med 
prisjusteringer på varebeholdningene innenfor divisjonene 
Wood og Timber som driver sagbruk og høvlerier (tremekanikk) 
i Norge og Sverige.

– I vinterperioden er det normalt lavere aktivitet, særlig 
innenfor divisjonen Wood. Om vi skal sammenligne med samme 
periode året før, var 1. kvartal i 2014 et kvartal der sammen-
setning av markedsforhold, råvarepriser og ferdigvarepriser 
virket positivt på konsernets resultat. I år har vi hatt en motsatt 
situasjon, sier Kristiansen.

Raskere KOFA-behandling
Etter flere år med altfor lang saksbehandlingstid, har Klagenem-
nda for offentlige anskaffelser (KOFA) nå fått orden på saksbe-
handlingstiden. Nå behandles nye saker innen tre måneder.

For under to år siden var situasjonen en helt annen. 
Da behandlet nemnda saker som var over to år gamle. 
Høsten 2013 tok KOFA skjeen i en annen hånd, og startet 
på jobben med å få orden på saksbehandlingstiden. Med 
ekstrabevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet ble 
det mulig å ansette flere saksbehandlere i KOFA-sekreta-
riat, der skoen har trykket mest.

– Avgjørelsene våre skal være av god kvalitet. Men det 
er også helt avgjørende at KOFAs avgjørelser kommer 
raskt. Både av hensyn til partene som har saker hos oss, og 
generelt for KOFAs legitimitet. Formålet med opprettelsen av 
KOFA var at organet skulle være et effektivt tvisteløsnings-
alternativ til de ordinære domstoler. Det er ikke tilfellet når 
KOFA bruker over to år på å komme med sin avgjørelse, sier 
KOFAs direktør og sekretariatsleder Erlend Pedersen.

Nytt boresystem 
fra Bosch
Bosch lanserer FlexiClick på det norske markedet. Ifølge en 
pressemelding dreier det seg om et kraftig bore- og skrusystem 
med fire forskjellige forsatser slik at man kan utføre forskjellige 
oppgaver med kun én maskin. Systemet omfatter bore- og skru-
maskinen GSR 
18 V-EC FC2 
Professional 
samt tilhø-
rende chuck-, 
adapter og 
vinkelbor-
forsats samt 
en ny og helt 
unik borham-
merforsats. 

Nye 36 V-bor-
hammere fra Bosch
De kraftige borhammerne i 36 volt-klassen blir nå enda 
bedre, lover selskapet i en pressemelding. Bosch erstatter 
sine eksisterende modeller med en ny og mer effektiv gene-
rasjon trådløse borhammere. GBH 36 V-LI Plus Professional 
er utstyrt med permanent borepatron mens GBH 36 VF-LI 
Plus Professional er utstyrt med en utskiftbar borepatron. 
Begge maskinene har større kraft, lengre levetid, nye fordel-
aktige funksjoner, vibrasjonsdemper og lengre batteritid enn 
tidligere modeller i 36 volt-klassen, ifølge pressemeldingen. 

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

Møt oss:

LOEN- 
DAGENE
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Nye fordeler  
med Rototilt®

Kombinasjonen av smarte innovasjoner, sikkerhet og økt 
produktivitet har gjort Rototilt til den ledende tiltrotatoren på 
markedet. RPS er den siste i rekken av teknologiske nyvinninger. 
En løsning som sammen med gravesystemet og Rototilts 
styresystem gir deg uovertruffen kontroll over redskapet.  
Perfekt når du f.eks. skal jobbe i fine skråninger, grave på trange 
steder eller flytte store landmasser. 

Rototilts redskaper gir deg enda flere fordeler: Kabel-, planerings- 
og graveskuffer for maskiner fra 1,5 til 22 tonn, som optimaliserer 
vekt, gravegeometri og slitestyrke. For ikke å snakke om Rototilts 
markvibratorer som effektiviserer grøfte- og komprimeringsoppdrag 
og som samtidig eliminerer faren for personskader da ingen 
personer trenger å oppholde seg i arbeidsområdet.

Rototilt gjør det mulig.

Les mer om fordelene på rototilt.com

Omsetningen økte i bygg og anlegg i 2014
Bygge- og anleggsbedriftene økte 
omsetningen for 6. termin 2014 med 
4,5 prosent sammenlignet med samme 
termin året før.Den samlede veksten i 
2014 var på 5,7 prosent. 

Omsetningen i 6. termin 2014 var 78,1 
milliarder kroner og økte dermed med 3,3 
milliarder fra samme termin i 2013. Dette 
tilsvarer en vekst på 4,5 prosent. 

Veksten avtok i 2014
Den samlede omsetningen i 2014 var på 
390,0 milliarder norske kroner, noe som 

tilsvarer en oppgang på 21,1 milliarder 
fra 2013. Det er en lavere vekst enn i 
foregående år. 

Til sammenligning var veksten fra 
2012 til 2013 på 6,3 prosent, mens den 
fra 2011 til 2012 var på 11,9 prosent.

Størst vekst i anleggsvirksomheten
Omsetningen blant bedriftene i anleggs-
virksomheten steg med 6,9 prosent i 6. 
termin 2014 sammenlignet med samme 
periode året før. De omsatte dermed for 
9,3 milliarder kroner. Totalt økte bedriftene 

omsetningen med 6,9 milliarder kroner i 
2014 og hadde en samlet omsetning på 
48,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer en 
økning på 7,4 prosent fra 2013. 

Bedriftene i Troms økte mest, 
Telemark ned
I 2014 var det bygge- og anleggsbe-
driftene i Troms som hadde den største 
omsetningsveksten med en økning på 
15,4 prosent fra 2013. Bedriftene i 
Telemark hadde derimot en nedgang i 
omsetningen på 4,7 prosent.

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

KILDE: SSB

Små, kraftige 
vinkelslipere 
Bosch lanserer 11 små vinkelslipere i 1300 W- og 1700 
W-klassen. De nye vinkelsliperne er ifølge en pressemelding 
utstyrt med kraftige 1300 W- og 1700 W-motorer, noe som 
sørger for høyere arbeidstempo enn på tidligere modeller. 
Vinkelslipernes design sørger dessuten for lengre levetid.

Utformingen av ventilasjonshullene er endret til en mindre 
størrelse og gir en luftstrøm som beskytter motoren mot 
støv og sikrer en effektiv avkjøling av motoren. Tester utført 
av test- og sertifiseringsinstituttet SLG viser dessuten at 
kullbørstene på de nye vinkelsliperne har opptil 50 prosent 
lengre levetid sammenlignet med konkurrerende modeller.

De nye vinkelsliperne i 1300- og 1700 W-klassen fås 
kjøpt hos ledende byggevarehandler fra april 2015.

Sender steinknuser 
fra Kirkenes til Etiopia
For meglerspesialisten PlusTech AS i Trondheim er ikke avstand 
noen hindring. En steinknuser av typen Metso LT 1100 fraktes nå 
fra den nordlige halvkule til etiopisk farvann. Den ruvende maski-
nen på 60 tonn, med ekstrautstyr som motor og ekstra kontopp, 
transporteres med lastebil. De svensktalende kjøperne satser for 
fullt på steinknusing i 
hjemlandet Etiopia.

- En levering som dette 
krever god logistikk og 
planlegging. Vi har stor 
kapasitet og et bredt 
nettverk, og er opptatt 
av å være i dialog med 
tilbydere og kjøpere 
over hele verden innen 
anlegg-, industri- og lastebilbransjen, sier salgsansvarlig Harald 
Jakobsen i en pressemelding.

Oppgraderte 
feievalser
I 2009 lanserte engcon en feievalsserie for 
gravemaskiner, som raskt ble en favoritt 
blant mange entreprenører, og da først og 
fremst hos de som jobber med gravemaskin 
i bymiljøer samt jernbaneentreprenører som 
feier spor og sporvekslere.

Feievalsene, som produseres i 5 bredder fra 
800 mm og opp til 2000 mm, oppgraderes nå 
skikkelig, bl.a. med et nykonstruert sprutvern 
som går over halve feievalsen og som hindrer 
sprut av grus under feiing. Sprutvernet kan 
stilles inn i tre posisjoner og kan enkelt tas av 
ved behov. Videre modulbygges feievalsene 
nå med boltede sidestykker/gavler, børste-
kvaliteten er forbedret, og mellomringene er 
fjernet. Disse forbedringene gir enklere og 
raskere børstebytte.

– Den nye serien feievalser er et resul-
tat av ønsker som kunder har formidlet via 
kundeundersøkelser samt fysiske kundemøter 
ute i felten, og det nye modulsystemet betyr 
også at spesialbestillinger av f.eks. bredere 
feievalser er lettere å produsere, sier Pontus 

Johansson, 
konstruk-
tør og 
utvikler 
i engcon 
Group, i en 
pressemel-
ding.
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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
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Nye sorteringsskuffer fra Simex
Ankerløkken og Allu Oy har avsluttet sitt samarbeid med 
virkning fra uke 16. Fra samme tidspunkt introduserer 
Simex sitt nye leveringsprogram av sorteringsskuffer.

Ankerløkken Equipment har en eksklusiv avtale på 
salg og service av Simex sine produkter i Norge. Ifølge en 
pressemelding fra Ankerløkken vil dette leveringsprogram-
met i all vesentlighet erstatte Allu sine sorteringsskuffer. 
Sorteringsskuffene fra Simex er foreløpig tilpasset bære-
maskiner fra 16 tonn til 28 tonn og fra 24 tonn til 40 tonn.

Det unike med denne sorteringsskuffen, følge pres-
semeldingen, er at man kan variere avstanden mellom 
skivene med det resultat at man kan variere fraksjonene 
man tar ut med samme skuff. Dette er ikke mulig med de 
skuffene som er på markedet i dag. 

R3 klar til dyst
Rådgivning, Riving og Resirkulering ligger bak navnet R3. 
Nyvinningen bygger på selskapene Norsk Gjenvinning Entre-
prenør og 13-Gruppen. Selskapet blir en nasjonal aktør med 
110 ansatte og en omsetning rundt 225 millioner kroner i året. 
Hovedkontoret vil ligge i Oslo, med avdelinger i Drammen og 
på Rudshøgda. Kjerneområdet er Osloregionen, Innlandet samt 

fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud. I tillegg er Vestlandet 
og Sør-Trøndelag viktige satsningsområder.

Alle avdelinger har lang erfaring og stor kapasitet innen-
for rivning, miljøsanering, betongboring og betongsaging. 

- Siden sammenslåingen var et faktum har vi gledet 
oss til å avduke R3. Vi er en profesjonell aktør med fokus 
på helse, miljø og sikkerhet i kombinasjon med effek-
tiv og lønnsom drift, sier administrerende direktør i R3 
Philip Van De Velde.

NCC skal bygge 102 boliger i Drammen
NCC Construction ved OKK Entreprenør skal 
bygge 102 boliger på Bragernes i Drammen 
sentrum. Kontrakten er inngått med Losje-
plassen Utvikling as. Kontrakten er på ca 
MNOK 215.

- Vi er svært tilfreds med å inngå avtale 
om bygging at et så omfattende prosjekt i 
Drammen, for en solid og langsiktig boligut-
vikler. Det er en viktig bekreftelse på at vi 
besitter solid teknisk og operativ kompetanse 
i regionen, sier divisjonsdirektør Thomas 
Re Johnsen i NCC Construction Norway i en 
pressemelding.

- Dette er en type prosjekt som passer oss 
svært god. En høy andel av arbeidet vil være 
egenproduksjon, sier distriktssjef Stig Berg i 
OKK Entreprenør.

AF Gruppen bygger 
172 leiligheter i Lillestrøm
AF Gruppen (AFG) har inngått avtale med Lillestrøm By og 
Næringsutvikling AS om bygging av boligprosjektet Enge-
brets Promenade i Lillestrøm.  

Avtalen omfatter oppføring av 172 leiligheter fordelt på fire 
bygg med næringsarealer på gateplan, nye lokaler for Folkets 
hus, samt garasjekjeller. Lillestrøm By og Næringsutvikling  

AS eies av Olav Thon Gruppen (59,8 %) og AF Gruppen 
(40,2 %).

Prosjektet blir gjennomført som en totalentreprise og har 
en verdi på MNOK 397 ekskl mva. Byggestart er 3. kvartal 
2015 med ferdigstillelse rundt årsskiftet 2017/2018.  

Induksjons varmere fra markedslederen Alesco, den 
raskeste måten å varme alt fra bolter til plater. 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.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
E-post: post@bildiagnose.no - Tlf.nr.: 22 55 11 11

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

NYHETER NYHETER
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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 

 
 

NYTT OM NAVN
Bulder Maskin

Størk Heggdal er ansatt som ny selger i distrik-
tene Vestfold og deler av Telemark. Han har 
bakgrunn fra Rishaug Anleggsmaskiner AS, hvor 
han var distriktssjef for Kobelco/New Holland 
Kobelco i Agderfylkene, Telemark & søndre del 
av Vestfold, fra januar 2005 til april 2009. Han 
har siden arbeidet som instruktør/sensor for 

kurs i masseforflytningsmaskiner (maskinførerbeviset) i samar-
beid med AOF og holder egne kurs i dette. I tillegg har han 
drevet med salg av brukte anleggsmaskiner i eget firma, samt 
salg av brukte anleggsmaskiner for tidligere kunder. 

Mesta
Harald Rafdal fratrer etter nærmere sju år som 
administrerende direktør i Mesta. Rafdal fratrer 
med virkning fra 30. april 2015.

– Mesta har gjennomgått en kraftig og 
nødvendig omstilling under Rafdals ledelse. Ved 
siden av å sette nødvendig fokus på kjerne-
virksomhet, er selskapets resultat betydelig 

forbedret » sier styreleder Mari Skjærstad.
Styret har konstituert økonomi- og finansdirektør Kristian 

Just som administrerende direktør i en overgangsperiode og 
har startet prosessen med å finne ny leder.
Moelven Industrier ASA

Olav Fjell (63) blir ny styreleder i Moelven i 
Industrier ASA.

Fjell er utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole i Bergen. Han har hatt en 
rekke lederstillinger i norsk næringsliv, både 
som konsernsjef og som styreleder. I perioden 
1999-2003 var han konsernsjef i Statoil og har 

også vært konsernsjef i Postbanken, Lindorff og Hurtigruten. 
Han har siden 2012 arbeidet med styreverv og rådgivning og 
er blant annet styreleder i Statkraft.

Hymax AS
Paul H. Endresen ny salgssjef for Hyundai i Hymax AS. 
Hymax har en vedtatt plan for sterkere utvikling av Hyundai 
anleggsmaskiner i Norge, og i den forbindelse er Paul 
Håkon Endresen ansatt som ny salgssjef Hyundai. Endresen 
har jobbet 15 år med Doosan i Norge, den siste tiden som 
salgssjef hos Rosendal Maskin. Endresen vil starte i stillingen 
umiddelbart. Vi føler oss trygge på at Endresen vil tilføre vår 
organisasjon både kompetanse, økt kapasitet og nødvendig 
sterkere fokus for å lykkes bedre med Hyundai i Norge, 
uttaler adm. dir. i Hymax, Helge Borud, i en pressemelding.

Negativt, men forbedret 
resultat for NCC
NCC i Norge omsatte i første kvartal for 1.637 millioner 
kroner. Resultatet ble minus 69 millioner kroner, mot 75 
millioner i minus året før. Ordreinngangen går noe ned, 
samtidig som ordrereserven styrker seg med 764 millioner 
kroner. 

– Første kvartal preges alltid av lav sesongmessig aktivitet 
i asfaltvirksomheten, som gir effekt på det samlede resulta-
tet. For NCCs samlede virksomhet i Norge er produksjon og 
ordreinngang på nivå med fjoråret, samtidig som vi har en 

solid ordrereserve, sier admi-
nistrerende direktør Håkon 
Tjomsland i NCC Construction 
Norway.

Adm. dir. Håkon Tjomsland i NCC 
Construction Norway.

AF kjøper 70 % av Målselv 
Maskin & Transport
Målselv Maskin & Transport AS har hovedkontor på Rossvoll 
i Målselv kommune og er den største maskinentreprenøren i 
Troms. Selskapet hadde en omsetning i 2014 på 225 millioner 
kroner og har ca. 50 ansatte. 

Selskapsverdien (100 %) for Målselv Maskin & Transport AS, 
inklusive andeler i datterselskaper og tomter, er vurdert til i 
størrelsesorden 155 millioner kroner. Transaksjonen forventes 
gjennomført 2. kvartal 2015.

- Vi har fulgt med Målselv Maskin & Transport over tid og er 
imponert over de gode prestasjonene selskapet har vist. Denne 
avtalen er i tråd med vår strategi om å vokse lønnsomt i et av 
våre kjernemarkeder. Vi ser med dette samarbeidet økte mulig-
heter i en landsdel som står foran mange store anleggsprosjekter, 
sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.

Kruse Smith i 
pluss
Kruse Smith-konsernet hadde et resultat på 102 millioner 
kroner av en omsetning på 3,9 milliarder i 2014. Ordrereserven 
ved inngangen til 2015 var på hele 4,7 milliarder kroner. Gene-
rasjonsskifte og forsterket satsning på Østlandet er stikkord for 
året som gikk.

Markedsmessig er Kruse Smith godt posisjonert innen anlegg 
over store deler av Sør-Norge, primært innen tunell og broer, 
og man ser et stort potensial i en videre vekst i dette markedet. 
Konsernets anleggsdivisjon hadde en ordrereserve ved utgan-
gen av året på 1,6 milliarder kroner.  

I april etablerte Kruse Smith Entreprenør og Backe-gruppen 
et felles maskinutleieselskap, BAS. 

Kruse Smiths 
konsernsjef Jan 
Hestås.

Veidekke 
i minus
Veidekke fikk et resultat på minus 42 millioner kroner i 
første kvartal, mot pluss 4 millioner for samme periode 
2014. Også omsetningen gikk ned, fra 5228 millioner 
kroner i første kvartal 2014 til 5006 millioner kroner for 
først kvartal i år. 

– Utsiktene er gode for de fleste av våre forretnings-
områder, sier konsernsjef Arne Giske i en pressemelding.

– Entreprenørvirksomheten vår viser resultat- og 
marginfremgang og har nå en solid ordrereserve som 
er 7 prosent større enn på samme tidspunkt i fjor. Vi 
hadde et svært godt boligsalg både i Norge og Sverige i 
årets første kvartal. Vår industrivirksomhet har hatt god 
uttelling på årets statlige anbudskontrakter innen asfalt 
og veivedlikehold. I tillegg er det god etterspørsel etter 
pukk og grus, der vi har styrket vår posisjon på Østlan-
det ved kjøp av de siste 50 prosent av Martin Haraldstad 
AS med fem pukkverk i Vestfold, sier Giske.

Veidekkes konsernsjef Arne Giske.

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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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

Kamp om borebur
Det foregår en aldri så liten kamp i borerigg-markedet. – Alle borerigger skal ha 
bur som vern mot roterende deler, sier Atlas Copco, Comacchio og Sandvik. – 
Nei, det er frivillig, sier Qmatec. Arbeidstilsynet gjør saken klarere.  

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

FORTS.

BUR: Borerigg-interessert på Vei og Anlegg er ikke særlig fornøyd med at selv små borerigger nå leveres med bur. (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

MASKIN
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Atlas Copco, Comacchio og Sandvik er 
skjønt enige: Fra siste årsskifte skal alle 

overjords borerigger ha bur rundt boreinn-
retningen, som vern mot roterende deler. 

Uansett om riggen har hytte eller radio-
styring, som gjør at operatøren holder seg 
langt unna nærmeste roterende del. Det er 
fastslått og regulert i et EUs maskindirek-
tiv med grunnlag i standarden EN 16228. 

Tilgang
Det synes ikke norske boreriggbrukere 
og -kjøpere er særlig stas. De vil helst 
ha tilgang til både hammer, borstreng og 
matebjelke mens de jobber. 

– De første reaksjonene er negative, 
når man ser at utstyret blir vanskeligere 
tilgjengelig. Men det blir mer positivt 
når vi forklarer hvorfor. Folk skader seg, 
og det kan man unngå med bur som 
beskyttelse, sier salgsingeniør Per Anders 
Eriksen i Atlas Copco. 

Han og kolleger i Sandvik og IRM Norge 
har hatt atskillige samtaler om vernebu-
rene med bergsprengere og andre borein-
teresserte på Vei og Anlegg-messen. 

Manuell
Det er de minste riggene – med manuell 
borstanghåndtering – der reaksjonene 
har vært mest negative. På større rigger 
med automatisk stangmating fra magasin 
har ikke operatøren behov for å gjøre 
noe i nærheten av borstrengen. Men på 
de minste riggene må det mates etter 
manuelt ved boring dypere enn én stang. 
Da blir det plundrete med et bur som 
krever verktøy for å åpnes sånn at man 
kan sette inn neste stang. 

Det har Atlas Copco tatt konsekven-
sen av. Minstemann T30R har nå fått et 
nytt stanghåndteringssystem med tre 
ekstra stenger, i tillegg til startstangen. 
Dermed kan det bores 15 meter før buret 
må åpnes. Hvis det også blir for lite, så 
kan matefunksjonen kjøres med åpent 
bur for å sette i neste stang. Rotasjon kan 
ikke kjøres med åpent bur.  

Etterlevert
– Det løser problemet med ettermating, 
som har vært det største ankepunktet mot 
bur.  De som har kjøpt rigger med bur vil 
få delene til stanghåndteringssystemet 
etterlevert kostnadsfritt, sier Eriksen. 

Regler av denne typen vil ofte være 
generelt formulerte funksjonskrav, som 
det er opp til produsenter å finne prak-
tiske og tekniske løsninger på. Så også her: 
Reglene stiller ikke konkrete krav om bur, 
men om vern mot roterende og bevegelige 

deler. En maskin som skal være CE-merket 
må oppfylle dette kravet. Bur har blitt én 
praktisk måte å møte kravet på. 

– Det må være en beskyttelse. Bur er 
én måte å gjøre det på. Det bør også være 
mulig å få til med sensorer som oppda-
ger at noen kommer for nært og stopper 
boringen umiddelbart. Men bur er den 
praktiske løsningen som har blitt valgt, 
sier daglig leder Dag Henning Nielsen 
i IRM Norge AS. De har blant annet 
agentur på italienske Comacchio bore-
rigger i Norge. 

Uklar
Han mener informasjonen som har 
kommet fra Arbeidstilsynet om dette er 
uklar. Formuleringer i et brev Arbeidstil-
synet sendte ut om saken i høst, har blitt 
tolket som at bur skulle være frivillig på 
rigger til det norske markedet. 

– De har kommet med noe tåkeprat 
om at det er frivillig. Det høres veldig rart 
ut. Her må det klargjøres, sier Nielsen. 

Han mener uklarhet rundt dette spørs-
målet skaper en usikkerhet i markedet, 
og en konkurransevridning som følge av 
at noen leverandører selger rigger med 
bur, mens andre selger uten. 

– Regelverket ble gjeldende 30. novem-
ber 2014. Alle maskiner levert etter den 
datoen skal ha bur, sier Nielsen. 

Brev
Einar Østhassel i MEFs avdeling for 
brønnborere kontaktet Arbeidstilsynet 
i høst for å finne ut om bur på boretår-
net er frivillig eller påkrevet. I midten 
av september svarte Arbeidstilsynet 
med et brev. Her står det blant annet at 
«Harmoniserte standarder er ikke en del 
av lovverket og de er frivillig å bruke.»

 Tilsynet skriver også at borerigger som 
er i bruk skal oppfylle krav i forskrift om 
utførelse av arbeid og Maskinforskriften. 

Formuleringene har etter Østhassels 
syn ikke bidratt til klargjøring. 

– Brevet har blitt tolket som at bur skal 
være frivillig. Men det er ingen klare svar 
i dette. Jeg har lest brevet flere ganger, og 
skjønner ikke det som står der. Det bygger 
seg opp en situasjon der Arbeidstilsynet 
må være mer presise, sier Einar Østhassel. 

Nordisk
Den nordiske brønnborerbransjen – 
Nordisk Brønnborerforeningers Forbund 
– tok samme diskusjon om pålagt gitter-
løsning opp til diskusjon sist uke på sin 
egen boremesse NordDrill i Sverige. 

Den svenske brønnborerorganisasjonen 

SPØRSMÅL: Selgere har måttet svare på mange 
spørsmål om bur på messa. Per Anders Eriksen 
i Atlas Copco med T30R, som har fått ny 
stanghåndtering inne i buret. 

FORTS.

MASKIN MASKIN
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Uten bur
Norske Qmatec Drilling 
er i ferd med å lage en 
verneløsning uten fysisk 
bur. De har valgt å se bort 
fra den omdiskuterte 
standarden 16228. 
– Hvis samsvarserklæringen henviser til 
16228-standarden, så skal riggen ha bur. 
Men det er mulig å henvise til det mer 
generelle Maskindirektivet. Da er man 
pålagt å ha sikkerhetsforanstaltninger som 
tilsvarer samme nivå som bur, sier Egil 
Jøsendal i Qmatec Drilling. 

– Hva vil det si i praksis? 
– Vi kommer ikke til å installere et fysisk 
bur. Vi velger i stedet å lage en løsning 
basert på radiokommunikasjon. Når du 

åpner et bur, så skal rotasjon og ilmating 
gå ned til 30 prosent. Vår løsning vil gjøre 
det samme når man beveger seg innenfor 
en sikkerhetssone like vid – eller snever 
– som et bur, sier Jøsendal. 

Løsningen er fortsatt under utvik-
ling, og han vil ikke avsløre alle tekniske 
detaljer nå. Men han understreker at 
det er teknologi som er i bruk på andre 
typer maskiner med strenge krav til 
godkjenning. Komponentene vil være 
tilgjengelig i løpet av sommeren. 

Rigger som produseres nå selges uten 
verneinnretning som før. 

– Andre kilder mener Arbeidstilsy-
net har vært utydelig om dette. Er du 
enig i det? 

– Jeg er enig i at uttalelsen fra i høst 
ikke er særlig klar. Vi har foreløpig 
lagt oss på samme fortolkning som vi 
forstår MEF har gjort. Det er enn så 
lenge ikke noe krav om dette i Norge. 
Men det vil komme et krav om å sikre 
bortårn med bur eller lignende etter 
hvert. Og da skal vi være klare, sier Egil 
Jøsendal. 

NORSK: Qmatec har burløst vern på gang. 
Leverer nå uten bur. 

Det skal være bur 
– på ALLE rigger
Arbeidstilsynet fjerner all mulig usikkerhet: Borerigg SKAL ha bur eller annet vern. 
Og det gjelder ikke bare nye rigger. 

– Nei, det er ikke frivillig. I maskinfor-
skriften står det at det skal være vern mot 
bevegelige deler. Det har stått i Maskin-
forskriften helt siden 1995, sier sjefin-
geniør Bjørn Lerstad i Arbeidstilsynet. 

Han skrev et brev om dette til MEF 
i fjor høst. Dette brevet har av kilder i 
bransjen blitt tolket som at det skulle 
være frivillig om man har bur eller ikke. 
Men den tvilen vil Arbeidstilsynet rydde 
av veien en gang for alle. Regelverket 
krever vern mot bevegelige deler. Og det 
er altså ikke frivillig. 

Kravet om et slikt vern er ikke nytt. 
Standardserien EN 16228 angir kravene 
til vern mot bevegelige deler. Standardse-
rien består av syv standarder, som erstat-
ter EN 791 og EHN 996. Den trådte i kraft 
i august i fjor. 

– Det har vært mye snakk om dette 
blant myndigheter i Europa. Her gjelder 
samme regler i Norge som i resten av EU 
og EØS-området. Det forbauser meg at de 
som leverer maskiner sier det skal være 
noe usikkerhet rundt dette, sier Lerstad. 

Maskinforskriften er loven. Det er en 
funksjonsforskrift som sier at maskiner 
skal være trygge og sikre. Standarder sier 
mer i detalj om hvordan ting skal utføres. 
For borerigger er det altså standardserien 
EN 16228 som gjelder. 

Håndhevet
– Vern mot bevegelige deler har stått i 
Maskinforskriften helt siden 1995. Det 
har av en eller annen grunn vært lite 
håndhevet på borerigger. Hvorfor det 
er sånn kan jeg ikke svare på. Produsent 
skal uansett påse at roterende deler er 
beskyttet med vern. 

– Og det kravet gjelder nye rigger i 2015? 
– Ja. Og så finnes det systemer for å 

ettermontere vern på rigger som ikke har 
det. Lovverket krever at det skal være 
vern på alle borerigger. 

– På alle rigger produsert etter 1995?
– Nei. På alle rigger. Uansett produk-

sjonsår. 
– Vil Arbeidstilsynet stille krav om 

ettermontering på eldre rigger? 

– Ja, jeg regner med at hvis vi kommer 
ut på tilsyn og ser rigger uten vern, så vil 
vi kreve det. Det er et krav i regelverket, 
og folk blir skadd, kvestet og endog drept 
i uhell med boreutstyr. 

– Norske Qmatec henviser i samsvar-
serklæring på sine rigger til maskindirek-
tivet i stedet for standarden 16228. Der 
er det mer generelle krav til vern enn i 
den spesifikke standarden. Er dette tillatt? 

– Ja. Samsvarserklæringen skal uansett 
henvise til maskindirektivet. Men det er 
frivillig om man bruker standarden i 
konstruksjon og produksjon eller ikke. 
Hvis den ikke brukes, så skal den heller 
ikke henvises til. Men en borerigg produ-
sert i 2015 kan uansett ikke lovlig selges 
uten vern mot bevegelige deler, sier Bjørn 
Lerstad.

Han påpeker for øvrig at standar-
den 16228 tillater verneanordninger 
basert på sensorer, lysgardin eller andre 
ikke-fysiske verneanordninger, bare 
den stopper driften hvis noen kommer 
for nær. n

ULOVLIG: Dette er faktisk ulovlig. Da er det mange lovbrytere der ute. Borerigger skal ha bur. Uansett om de er nye eller gamle. Arbeidstilsynet vil gi pålegg ved tilsyn.GEOTEC har akkurat samme diskusjon, 
og vet heller ikke om borerigger skal 
utrustes med eller uten gitter.

– Brønnborerbransjen i MEF selv uttryk-
ker et kontant NEI til at beskyttelsesgitter 
på borerigger har noe som helst funksjon til 
fremme for boreriggoperatørens sikkerhet. 
Da er det bedre med alternative løsnin-
ger, for eksempel sensorer som kutter drift. 
Selv om heller ikke dette etterspørres blant 
brønnborerne, sier Østhassel.

Praktisk
Andre kilder som driver med borerigger 
sier det samme. De har lest Arbeidstil-

synets brev, men skjønner ikke hva som 
blir de praktiske konsekvensene av det 
som står der. 

– Vi har prøvd å finne ut av det. Jeg har 
blant annet snakket med Arbeidstilsynet, 
uten å bli så mye klokere. Borerigger må ha 
bur for å bli CE-merket etter siste årsskifte. 
Fabrikken i Finland produserer rigger i 
henhold til det. Ikke alle kundene våre ønsker 
seg bur. Men det er delte meninger om dette. 
På rigger der stanghåndtering foregår i 
magasin er det ikke noe problem. Men det 
blir tungvint på små rigger med manuell 
stangmating, sier Svein Ove Espeland, salgs-
sjef for boreutstyr i Sandvik Norge AS. 

– Bur eller ikke. Er det en viktig sak? 
– Ja. Sikkerheten til borerne blir bedre 

med bur. Men hvis de får en hverdag som 
blir mye vanskeligere, så er det fare for at 
noen vil demontere buret. Men det jeg 
ønsker mest av alt er et entydig svar: Er 
buret noe vi må ha eller ikke?  

Boreriggoperatør Mats Helland i 
Rudskjær Fjellsprengning kjører en 
Sandvik Dino DC 125R som ble levert 
ny til jul i 2014. Med bur. 

Risiko
– Buret bygger ut mer, tar mer plass og 
kan være litt i veien. Det går jo så langt 
ned at det lett kan treffe fjell når man 
skal bore. Buret gjør det mer tungvint 
å bytte eller skjøte borestrengen, sier 
Helland. 

Han har også opplevd at det kan være 
en risiko i seg selv å klatre opp og ned 
på fjellet for å rekke knappen som starter 
riggen etter at buret har vært åpent. Den 
sitter nemlig bakpå denne riggen. Helland 
har likevel stor forståelse for at sikkerhets-
buret har kommet. 

– Jeg holdt selv på boret en gang da 
det bevegde seg og hansken min satte 
seg fast. Det kunne gått galt, men gikk 
heldigvis helt fint. Men jeg ser jo poenget 
med buret rent sikkerhetsmessig. Ingen 
tvil om det, sier han. n

BUR: Reparatør Vegard Velure fra Sandvik, boreriggoperatør Mats Helland fra Rudskjær Fjellsprengning 
og selger i Sandvik, Geir Bjarne Dahl-Olsen. Riggen er en Sandvik DC125R. (FOTO: RUNAR F. DALER)
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Tung satsing på Hyundai
Hymax tar nå opp 
kampen på de tunge 
maskinenes arena. Ladet 
med helt nye gravere og 
hjullastere fra Hyundai, og 
nyansatt salgssjef. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

BRUMUNDDAL / OSLO / PARIS: – 
Hymax er nummer én på småmaskiner, 
med Kubota og Giant. Men vi er små 
på de store. Vi har tenkt å vokse her, og 
satse hardere på Hyundai. Nå får vi helt 
nye, tunge Hyundai maskiner med en 
førerkomfort som matcher andre merker! 

Stolthet
Vi møtte Hymax-sjef Helge Borud 
på Hyundais kjempestand på Inter-
mat-messa, sammen med salgskoordi-

nator Bart Brepoels og markedssjef Milan 
Wamsteker. Anledningen var framvisning 
av Hyundais store stoltheter på Intermat, 
de rykende ferske hjullasterne HL 955 og 
960, samt de like rykende ferske graverne 
HX 300 og 520. 

30-tonnsgraveren HX520 og 19-tonns-
hjullasteren HL 960 ble sendt direkt til Vei 
og Anlegg i Oslo på tungtrekkeren som 
henter dem på messa i Paris. Det samme 
gjaldt 13 tonns graveren R125. 

– 13-tonneren er en viktig størrelse. 
Den tetter gapet mellom de største fra 
Kubota og de minste fra Hyundai. Det er 
et segment som vokser, spesielt i utleie. 
Vi har ventet lenge på 125-en, og har 
allerede solgt de første maskinene til 
entreprenører, sier Helge Borud. 

Samspill
Hymax-satsingen på tyngre maskiner 
gjøres i tett samspill med Hyundai Constru-
ction Equipment Europe. Kundeturer har 

blitt arrangert i løpet av vinteren, og staben 
har vært på salgstrening. 

– Norge er et viktig marked. Det er det 
femte største i Europa, og venter en fort-
satt positiv utvikling. Det norske markedet 
har sterk fokus på førerkomfort, og førerne 
har stor innflytelse på hvilke maskiner som 
kjøpes. Med disse nye maskinene står 
Hyundai bedre i den konkurransen, sier 
salgskoordinator Bart Brepoels. 

Scania
Den tyngste graveren er utstyrt med 
en 13 liters Scania-motor, et resultat av 
et nytt samarbeid mellom Hyundai og 
Scania. Det er de aller tyngste maskinene 
fra Hyundai som får kreftene fra Scania. 
Det vil si hjullasterne HL 970 og 980, og 
gravere på 50, 70 og 90 tonn. 

– Scaniamotorene er gode på mye kraft 
på lave turtall, sier Bart Brepoels. 

Øvrige maskiner har motorer fra 
Perkins og Cummins. Motorene i de nye 

Hybrid også på andre størrelser
Komatsu er så fornøyd 
med sin 215 hybridgraver 
at de holder på med 
hybridgravere også i 
andre størrelser. 

Komatsu inviterte verdens anleggs-
presse til pressekonferanse. Her 
snakket Keiko Fujiwara – sjefen for 
Komatsu i Europa – mye om intel-
ligent maskinstyring, samkjøring av 
maskinovervåking, posisjonering og 
maskinstyringen og ikke minst om 
Komatsus nyheter på maskinfronten. 
Nye dosere, rammestyrte dumpere, 

gravere i 11-serien og hjullastere i 
7-serien har kommet i vinter.

 Hybridgraveren HB215 har også 
kommet i en andre generasjon. Til nå 
er det levert drøyt 200 av hybriden i 
Europa. De er så fornøyd med den at de 
vil komme med gravere i andre størrelser 
med den samme teknologien. 

Det vil skje i løpet av 1-2 år. Komat-
su-ledelsen ville ikke på pressekonferan-
sen på Intermat si noe om hvilke størrelse 
maskiner som blir neste med hybrid. 

– Generelt ser vi at hybrid passer best 
til jobber med mye sving, sa Keiko Fuji-
wara. 

Det kan bety at hybrid på større laste-
maskiner er mer sannsynlig enn på de 

mindre servicemaskinene, om vi skal 
gjette på noe. 

HL-hjullasterne og HX-graverne tilfreds-
stiller steg 4 utslippskrav. 

Kontroll
Vi får en omvisning på de nye maskinene 
av ham og Milan Wamsteker. Hyundais 
representanter er tydelig svært stolte av 
nyhetene. Hjullasterne kan leveres med 
spakstyring, og joystick eller finger-
tuppkontroll på aggregatet. 

I førermiljøet på graverne er antallet 
knapper og kontroller kraftig redusert. 
I stedet styres mange funksjoner med et 
hjul sentralt plassert for førerens høyre 
hånd. Det er et designtrekk hentet fra 
blant andre BMW personbiler. 

Gravemaskinene i den nye HX har fått 
flat frontrute, mens den på forrige gene-
rasjon var buet. 

Buet
– Det ser veldig fint ut med buet frontrute. 
Men maskinførere ga tilbakemeldinger 
om at distorsjon i det buede glasset gjør 
det vanskelig å bedømme avstand under 
presisjonsarbeid, sier Milan Wamsteker. 

Hyundai Construction Equipment 
jobber med hybdrid-teknologi på 
anleggsmaskiner, men er ikke klar til å 
si når det vil være på markedet. 

– Det er vanskelig å få lønnsomhet i 
den teknologien. Men vi har det under 
utvikling. Vi jobber blant annet med 
løsninger for å ta vare på hydraulisk 
energi fra bom ned, sier Wamsteker. 

Kun et par dager etter at vi møtte 
Borud og Hyundais representanter på 

Intermat, offentliggjorde Hymax et annet 
grep i satsingen på tunge maskiner: Paul 
Håkon Endresen går inn som salgssjef 
for Hyundai i Hymax. Endresen har 15 
års erfaring med konkurrenten Doosan. 
Tidligere i vår sluttet han som salgssjef 
i Rosendal Maskin, og han har allerede 
tiltrådt i Hymax AS. n

GIR GASS: Hymax-sjef Helge Borud (t.v.) og Hyundai-salgssjef Bart Brepoels på Intermat. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

TOSPANN: Ferske Hyundai hjullastere 955 og 960. 

KONTROLL: Kraftig oppgradert førermiljø i de nye 
Hyundai graverne. Legg merke til «BMW-rattet» 
ved høyre armlene. 

INTERESSE: Kondensatoren i Komatsus hy-
brid-graver påkaller alltid interesse på messer. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

MASKIN MASKIN



SIDE 33ANLEGGSMASKINEN | NR. 5 | MAI 2015SIDE 32 ANLEGGSMASKINEN | NR. 5 | MAI 2015

Minilasternes panservogn

� 6 modeller fra 20 til 45 hk
� Kubota motorer
� Ergonomisk med fremragende sikt fra førersetet
� Sikkerhet i toppklasse
� Sterk og robust – lett og smidig

� Kompromissløs midtstyring
� Pendling i midtledd som kan låses
� 4wd
� Teleskoplaster standard på 5 modeller
� Et stort utvalg av kvalitets redskaper

Norcar er kraftige kompaktlastere med allsidig bruksområder innen 
landbruk, bygg, anlegg, industri, parker og grøntanlegg.

Brobekkveien 113, 0582 Oslo   Tlf. 22 65 79 40    Fax 22 72 44 06   www.multimaskin.as   post@multimaskin.as 
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Troms og Finnmark: Truls Stellander - Tlf 975 81 220 
Nordland: Asle Bjørklund - Tlf  971 48 960
Møre og Romsdal: Per Solli - Tlf 975 90 096
Hordaland, Sogn og Fjordane: Geir Henning Nygard - Tlf  917 72 253
Rogaland Nord: Kåre Martin Jørgensen - Tlf 924 13 948
Rogaland Sør: Eldar Undheim - Tlf 910 07 450

Akershus og Hedmark: Esben Fjellhaug - Tlf 468 00 670
Oppland: Jon Boye Lie - Tlf 913 60 000
Østfold og Oslo: Lars Thomas Kihle - Tlf 959 94 229

SALGSSJEF: Tor Anders Høgaas - Tlf 920 65 223

Doosan. The closer you look, the better we get.

Doosan - litt mer norsk
Norske entreprenører stiller strenge krav til sine anleggsmaskiner. 
Tøff natur, kaldt klima og høyt kostnadsnivå krever maskiner 
som er driftssikre, kostnadseffektive, enkle å manøvrere og har 
høy komfort. Når nye Doosan-maskiner ruller ut over hele lan-
det har Norge et godt grep om spakene. Doosan dumpere er 
ikke bare utviklet i Norge, for norske forhold, men produseres 
fortsatt mellom fjord og fjell på Nordvestlandet. Hos Doosan 
er flere norske maskinførere med i testteamet som jobber tett 
på utviklingen av nye modeller. Dermed har Doosan også 
førstehånds kjennskap til at vi i Norge har behov for maskiner 
som kan brukes på alle arbeidsoppgaver fra finmanøvrering til 
de tyngste jobbene som bare krever rå kraft. 

Utviklet og produsert i Norge eller tilpasset norske forhold. 
– Uansett er Doosan litt mer norsk. 

Mindre og billigere utstyr
Verden vil ha mindre 
og rimeligere anleggs-
maskiner. Gjerne fra Kina. 
Det liker Volvo-sjefen. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

PARIS: De store aktørene som selger 
anleggsmaskiner over hele verden har 
hatt noen ruskete år i det siste. Det 
globale markedet har gått ned, med en 
spesielt tøff skrell i Kina. Nå ser Volvo 
Construction Equipment en endring. 

Skifte
– Det har vært et flatt globalt marked det 
siste året. Nå ser vi et skifte i markedet. 
Etterspørselen er mindre på premiumseg-
mentet og større på «value-segmentet». 
Det etterspørres mindre og rimeligere 
utstyr. Vi liker den trenden, sier Martin 
Weissberg. 

Amerikaneren Weissberg er sjef for Volvo 
Construction Equipment. Inkludert den 
kinesiske produsenten SDLG, som eies 
av Volvo. «Volvos Kina-merke» var tema 

gjennom en stor del av hans innlegg på 
Volvos pressekonferanse under Intermat. 

Kina
I fjor ble produksjonen av veihøvler og 
gravelastere tatt ut av sortimentet under 
Volvo-navnet, og overført til kinesiske 
SDLG. 

SDLG produserer anleggsmaskiner for 
det kinesiske hjemmemarkedet, samt for 
eksport til hele verden. Unntatt Europa. 

Suksess
– SDLGs hjullastere er i ferd med å bli 
en global suksess, sa Weissberg. 

Volvo Construction Equipment har 
ingen konkrete planer om å begynne å 
selge SDLG-maskiner i Europa. Men han 
setter døra på gløtt – og vel så det. 

– Om vi tenker på det? Ja, hver dag. 
Men vi har ingen konkrete planer om 
det. Vi liker produktene og potensialet i 
SDLG, sa Martin Weissberg. 

Utvikling
Volvo holder høyt trykk på uviklingen 
under Volvo-navnet. Hele 40 nye eller 

oppgraderte Volvo-produkter kommer 
i år. Mye av det er motivert av innfasin-
gen av steg 4-motorer. Til nå er det 5 000 
enheter med steg 4-motor i drift, med 
gode resultater. 70 prosent av antallet 
Volvo-enheter er gravemaskiner og hjul-
lastere. 

Martin Weissberg pekte i sitt innlegg 
på to andre trekk ved markedet, som er i 
ferd med å komme til syne her hjemme: 

1. Maskiner leies i stedet for å kjøpes. 
Både gjennom dedikerte utleiselskaper 
og gjennom maskiner som leies direkte 
fra forhandler. 

2. Maskiner og byggeplasser kobles 
sammen med data – «connectivity.»

SJEF: Martin 
Weissberg er 
sjef for Volvo 
Construction 
Equipment. 

SKIFTER: Markedet er i ferd med å skifte: 
Flere vil ha billigere utstyr. Færre vil ha 
det dyre. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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Multibruker dispenser med 
nøkkelsystem

DISPENSER 
DIESEL

Full kontoll på dieselforbruket

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

Smått, digert – og ny 
hybrid hjullaster
Hitachi lanserte hybrid 
hjullaster og flere nyheter 
i små og store grave-
maskiner. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

PARIS: En hybridversjon av 18 
tonns-hjullasteren ZW 220 var en av 
stjernene på Hitachis show på Inter-
mat-messen. Maskinen bruker i følge 
Hitachi teknologi fra hurtigtoget Shin-
kansen og produsentens egen EH-serie 
tipptrucker i nyvinningen. 

Elektrisk
ZW 220 HYB-5 drives dieselelektrisk, 
med en firesylindret motor som produ-
serer strøm til to elektriske framdrifts-
motorer. Når maskinen ruller fritt eller 
bremser, lagres overskuddsenergi i en 
kondensator (som i Komatsus hybrid-

graver). Herfra hentes den ut igjen under 
akselerasjon. 

Den konvensjonelle ZW 220-5 drives 
av en Cummins motor med seks sylindre 
og 194 hk. Den nye hybridversjonen har 
en mindre, firesylindret motor. Hitachi 
har ikke opplyst motorens fabrikat eller 
effekt, men fremholder at hybridmaskinen 
bruker 26 prosent mindre diesel enn sin 
konvensjonelle broder.

Automatiserte kontrollfunksjoner 
gjør at maskinen selv velger turtall på 
motoren, for eksempel under bruk av 
aggregatet til løfting eller lasting. 

ZW 220 HYB-5 går i serieproduksjon nå. 
Men i første omgang blir den kun lansert på 
det japanske markedet. Priser eller lanse-
ringsdato i Europa sies det intet om. 

Andre
Maskinen er Hitachis første serieproduserte 
hybrid hjullaster. John Deere lanserte for et 
par år siden en hjullaster basert på tilsva-
rende teknologi. Dieselelektrisk framdrift 
har lange tradisjoner, spesielt på de tyngste 
hjullasterne og tipptruckene. Hitachis egne 
tipptrucker har røtter i gamle Euclid, som 
den japanske produsenten kjøpte i 2000.  

Caterpillar lanserte i 2008 en diesele-
lektrisk bulldoser, D7E. Den har ingen 
lagring av energi, og er dermed ingen 
hybridmaskin. I likhet med Hitachis nye 
hjullaster gjør den elektriske fremdriften 

at maskinen ikke trenger gir. Kraft og fart 
er fullstendig trinnløst. 

Graver
Da Hitachis 5-serie av gravere kom i 2013 
var det helt nye maskiner som ble lansert 
med brask og bram. Nå er det tid for 
6-serien, med 30-tonneren ZX300-6 som 
førstemann. Her er motoren den største 
nyheten, framtvunget av steg 4-kravene. Der 
forgjengeren i samme vektklasse hadde en 
firesylindret motor har den nye ZX 300 fått 
en sekser bak hytta. Hydraulikken har fått 
en oppgradering, som i stor grad er basert 
på innspill fra Norge og importør Nasta AS. 

Hitachi har finjustert utvalget blant 
de minste graverne. Deriblant med en 
maskin som er spesielt tilpasset frakt på 
tilhenger etter pickup. 

Den nye ZX26U-5 leveres åpen eller 
lukket. Med hytte og tre skuffer veier den 
2 750 kilo. Er man bare litt bevisst på valg 
av tilhenger, så bør det være grei skuring 
å holde seg innafor 3500 kilo totalvekt. 

I likhet med alle andre maskinprodu-
senter av noe størrelse snakket også Hita-
chis folk mye om «connectivity». Hitachi 
har laget et system de kaller «E-service» 
der data fra og om maskinen samles inn 
og vises på en egen webside. Det skal gi 
maskineier både løpende informasjon og 
månedlige oppsummeringer om bruks-
mønster og tilstand i maskinparken. 

HENGERGRAVER: Mobilgraveren ZX26U-5 veier 2750 kilo med hytte og tre skuffer. (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

HYBRID: Hitachis 
første hybrid 
hjullaster. I første 
omgang kun for 
hjemmemarkedet 
i Japan. 

NY: 30-tonneren var først ut i 6-serien. 
Har fått hydraulikk-justeringer etter 
innspill fra Nasta AS. 
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Bygger Norges 
største containerhavn

Sjursøya, som en gang i tiden var en idyllisk liten øy med 
enkelte hus og hytter, er i dag en halvøy tettpakket med 
industri, oljeterminal og containerhavn. Nå utvides kaiområdet 
ytterligere for å kunne håndtere fremtidens godstrafikk.     FORTS.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no
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Oslo er en av Europas raskest voksende 
hovedsteder. I 2030 er det ventet at det 
vil bo ca. 1,5 millioner mennesker i 
Stor-Oslo, nesten 30 prosent mer enn 
i dag. Det er derfor høyst nødvendig å 
legge forholdene til rette for fremtidens 
godstrafikk til byen. Dagens to contai-
nerterminaler i Oslo, på Ormsund og 
Sjursøya, har en kapasitet til å håndtere 
260.000 20-fots containere. Nå skal all 
containerdrift samles på Sjursøya, og 
når terminalen er ferdig utbygd skal den 
kunne håndtere 450.000 containere, ifølge 
tall fra Oslo Havn.

361 meter ny kai
Anleggsmaskinen besøker Sjursøya en 
strålende vårdag for å ta den store utbyg-
gingen i nærmere øyesyn. Ytterst på 
vestspissen av halvøya, forbi oljetanker, 
kornsiloer, containerkraner og semitrai-
lere, er anleggsarbeidene i full aksjon. 
Mens godstrafikken tilsynelatende går 
sin vante gang i bakgrunnen, bindes og 
sveises armeringsjern i et fint nett over 
betongdragere, før nytt kaidekke skal 
støpes. Enda lengre ut stikker en masse 
pæler opp av vannet, som gravstøtter på 
en kirkegård. Dette er fundamentene som 
resten av betongdragere skal hvile på. 
Hele 361 meter ny kai skal etableres før 
containerterminalen er ansett som stor 
nok for denne gang. 

Stålrørspæler
– Vi bruker stålrørspæler med diameter 
på 813 mm, som støpes ut og kappes ca. 
én meter over vannoverflaten. Deretter 
kommer betongoverbyggingen, som blir 
selve kaia, med dragere og dekke. Dette er 
for øvrig en videreføring av kaiutvidelsen 
fra 2007, da 304 meter ny kai ble bygget. 
Det er nødvendig for å gi en større og 

SOM PLOMMEN I EGGET: Prosjektleder i ALTi bygg og anlegg, Øystein Eide-Fredriksen, trives godt med 
å jobbe ved vannkanten, særlig på fine dager.

mer effektiv terminal. All containertra-
fikk skal jo flytte hit, sier prosjektleder 
hos ALTi bygg og anlegg AS, Øystein 
Eide-Fredriksen. 

– Terminaloppbyggingen er todelt. 
På kaientreprisen er det vi som er hove-
dentreprenør, mens opparbeidelsen av 
terminalområdet lengre bak er det KF 
Entreprenør som har hovedentreprisen på.

Lite dødtid
– Dette er et veldig tradisjonelt anleggs-
prosjekt, med fundamentering og 
betongoverdekning. Men med en fantas-
tisk beliggenhet! smiler Eide-Fredriksen. 

– Når det er fint vær, som i dag, er det 
jo flott å kunne jobbe nede ved vannkan-
ten. Vinteren ved vannet er kanskje ikke 
like fristende, men vi har heldigvis hatt 
en snill vinter i år. En av utfordringene 
på prosjektet har vært den tøffe frem-
driftsplanen; det legges ikke akkurat 
opp til mye dødtid. Den nye, tyrkiske 
terminaloperatøren, Yilport Holding, 
står klar til å ta i bruk kaia så fort som 
mulig. Men den milde vinteren har 
hjulpet oss. Nå er vi ferdig med funda-
menteringen, og det har gått bra. Det 

er jo først og fremst der det kan dukke 
opp utfordringer, sier han.

Varierende grunnfjell
For å forlenge kaia med 361 meter, har 
152 pæler – til sammen hele 5500 meter 
– blitt rammet ned til fjell under havbun-
nen. Grunnforhold og dybde til fjell kan 
være kinkig på enkelte prosjekter, men 
det har gått relativt greit her.

– Fjellet har vært litt varierende, både 
med tanke på dybde og forfatning, noe 
som har gitt utslag på pælelengder og 
hvor vanskelig det er å få dem ned i 
fjellet. Det har imidlertid ikke vært noen 
ekstremtilfeller. Byggherren har dessuten 
gjort gode undersøkelser og et grundig 
forarbeid, så det har vært enklere for oss 
å estimere, sier prosjektlederen.

– Dybden ned til fjell varierer fra 16 til 
55 meter. Den største utfordringen er hvis 
fjellet er skrått og man får skrens på fjellet 
– at pælen sklir nedover og ikke fester 
seg. Det har vært noe av det her, men ikke 
noe utover det som kan kalles normalt. 
I forkant av pælearbeidene rettet 
vi opp og plastret grunnen under 
kaia med ca. 3000 kubikkmeter 

Hva: 
Byggetrinn 2 Sjursøya 
containerterminal.

Byggestart: 
Mai 2014

Ferdig: 
November 2015

Byggherre: 
Oslo Havn KF

Hovedentreprenør (kaientreprisen): 
ALTi bygg og anlegg AS, 
i arbeidsfellesskap med 
Lemminkäinen Infra OY.

Kontraktssum: 
Ca. 125 mill. NOK (eks. mva.)

Omfang: 
361 meter kai. 14.000 m3 betong. 
5500 meter peler.

FAKTA

FORTS.
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RESERVEDELER TIL VOLVO BM ENTREPRENØRMASKINER
HYDRAULIKK TIL ÅKERMAN, VOLVO, TEREX, KRAMER, JCB m. fl. 
BA Trading AB kan nå tilby renovering av alle typer hydraulikkpumper som testkjøres 
i profesjonell testbenk og sendes til kunden med garanti gjeldende ett år eller 1000 timer.

+46 152-32500    |    info@batrading.se    |    www.batrading.se    |    BOSCH REXROTH, PARKER, OIL GEAR, DENISON,  VICKERS/EATON/KAWASAKI

Ring så hjelper 

vi deg gjerne!

Sjursøya containerterminal
Sjursøya containerterminal

PROSJEKT
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AKTUELT

steinmasser. I tillegg til å være stabili-
serende, hindrer det utvasking når store 
båter kommer inn her, forklarer han.

Støy og naboer
Støy har vært et tema på prosjektet. 
Gjennom årenes løp har beboere i 
området klaget mye på støy fra contai-
nerhåndteringen på Sjursøya. Ramming 
av hundrevis av pæler falt neppe i god 
jord hos disse?

– Det er klart det har vært en del støy 
forbundet med dette. Havnevesenet har 
imidlertid gjort en svært god jobb overfor 

naboene både på forhånd og underveis 
i prosjektet, og vi har ikke mottatt noen 
klager underveis. Vi har også hatt tett 
samarbeid med bydelsoverlegen og vi har 
holdt oss godt innenfor desibelgrensene 
som er fastsatt. I tillegg har vi selvsagt 
hatt begrensede tidsrom når vi har fått 
lov til å pæle, nettopp for å unngå unød-
vendig støy for beboerne på Bekkelaget, 
forteller Eide-Fredriksen.

– Jeg tror også naboene ser at dette 
er midlertidig, og på sikt vil det jo bli 
bedre for mange. Denne nye kaia bygges 
blant annet for å avlaste kaia Ormsund, 

og det vil jo faktisk redusere støyen 
for mange beboere.

Kontinuerlig drift
Det at kaia er i konstant bruk under 
prosjektet byr også på visse utfordringer 
for entreprenøren.

– Det er et omfattende prosjekt som 
strekker seg over et stort område, og det 
er mange hensyn å ta til enhver tid, sier 
Eide-Fredriksen.

– Terminalen er i kontinuerlig operativ 
drift, med daglige skipsanløp og konstant 
godshåndtering. En rekke aktører er 
involvert i den daglige driften på Sjursøya, 
samtidig som mange aktører er i aksjon 
her på utbyggingsprosjektet. Derfor er 
det essensielt med god kommunikasjon. 
Vi har for øvrig et meget godt og profe-
sjonelt samarbeid med byggherren Oslo 
Havn, påpeker han.

Nye kraner
Når utbyggingen er ferdigstilt skal altså 
Sjursøya kunne håndtere all godstrafikk 
som kreves for å holde hjulene i gang i 
hovedstadsområdet i lang tid fremover. 
Som et ledd i utbyggingen har Oslo Havn 
også gått til anskaffelse av nye kraner til 
containerterminalen. To nye kaikraner 
skal etter planen ankomme terminalen 
i august i år og vil supplere eksisterende 
kaikraner på terminalen. I tillegg er åtte 
nye elektriske stablekraner kjøpt inn.  
Kran nummer fem og seks kommer i disse 
dager, mens de to siste kommer senere i 
juni. Ferdig utbygget vil Norges største 
og travleste containerhavn ha 12-13 
stablekraner og 4-5 kaikraner. Sammen 
vil de kunne håndtere en godsmengde 
tilsvarende 450.000 20-fots containere 
årlig – mer enn 1000 hver dag. n

SLIK BLIR 
DET: Sjursøya 
containerterminal, 
slik den vil se 
ut når den er 
ferdigstilt. Det 
er den ytterste, 
vestre delen 
nederst til venstre 
på bildet som nå 
bygges ut. 
(ILLUSTRASJON/
MODELL: VISCO/OSLO 
HAVN).



“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.

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

AT
04

51
9

Som ny importør av Atlas har vi nå mange godbiter å by på.

Takk til alle som besøkte oss på Vei og Anlegg!

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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HELLERUD: Totalt var det 22 951 
mennesker innenfor portene på Helle-
rudsletta. Det er en snau skoleklasse mer 
enn i 2012, da 22 934 var innom. 

Fredagsrekord
Til forskjell fra tidligere utgaver av den 
store anleggsmessa var fredagen den 
største dagen, målt i antall besøkende. I 
løpet av den ene dagen var 8 387 innom, 
drøyt 600 mer enn lørdagen.

I tillegg til gamle venner fikk de besøkende 
tilgang på hele 227 utstillere som viste fram 
utstyr verd rundt én milliard kroner. 

– Og det er et svært forsiktig anslag, 
sier Anita Hall. Hun er sjef i Maskingros-
sistenes Forening, som arrangerer Vei 
og Anlegg. 

– Vi er svært fornøyd med Vei og 
Anlegg 2015. Både utstillere og besø-
kende har gitt uttrykk for at de er enige 
med oss i det. Vi gleder oss allerede til 
2018, sier Anita Hall.

Maskinleverandørene melder om godt 
salg før og under messa. 

Pon Equipment melder om hele 136 
solgte nye og brukte maskiner. De seks 
siste i løpet av den siste halvtimen av 
messa søndag ettermiddag. 

Overgått
– Kjempefornøyd, helt fra dag én. Salget 
har vært over alle forventninger. Jeg pleier 
å sette høye ambisjoner for meg selv og 
laget. Men de ambisjonene har blitt over-
gått. Det er bedre trøkk i markedet enn 
vi trodde, sier Erik Sollerud. 

Han henger suksessen på flere 
knagger: 
- Små maskiner
- Maskiner med Grade Control fabrikk-

montert maskinstyring –10 solgte. 
- Servicekonseptet EM solutions. 

serviceavtaler – 74 solgte
- M-serie hjullastere

Pon-sjefene sier seg spesielt fornøyd med å 
ha nådd fram til de mindre selskapene, og 
kommet i kontakt med mange maskinførere. 

Nasta melder også tresifret: Nøyak-
tig 100 solgte maskiner. Det er nær det 
dobbelte av den forrige rekorden. 

Direkte
– Da har vi kun regnet med maskiner 
solgt direkte på messen. Salget overgikk 
alle våre høye forventninger. Bransjen 
er – som forventet – i god form. Det 
er mange samfunnsoppgaver som skal 
løses av maskinene på Hellerudsletta de 
nærmeste årene, sier administrerende 
direktør Tom Johansen i Nasta.

Av enkelthandler trekker han spesi-
elt frem den tunge EH1100 tipptrucken 
som ble solgt til Franzefoss før messa. 
Den fungerte som et solid trekkplaster 
på standen, satt opp sammen med hjul-
lasteren ZW550 og den 90 tonns Hitachi 
gravemaskinen ZX870.

Kreative
Volvo Maskin synes det tar litt av med 
tellingen hos konkurrentene. 

– Vi har oppdaget at noen av våre 
konkurrenter er svært kreative når de teller 
salg under messa, ved å ta med salg avsluttet 
for en måned siden. Med vår tellemåte kom 
vi opp i ca 90 nye maskiner, sier markedssjef 
David Kristianslund i Volvo Maskin. 

Han melder om salg av vesentlig flere 
nye maskiner denne gang enn i 2012, 
og sier seg svært fornøyd med messa og 
responsen fra kundene. 

– Vei og Anlegg er en viktig møteplass, 
og vi får mange verdifulle tilbakemeldin-
ger fra kunder og ikke minst fra dyktige 
norske maskinførere. Det er god aktivitet. 
Mange av de kundene som hadde det litt 
rolig i vinter kan rapportere om bedre 
tilgang på jobb nå, sier Kristianslund.

Klager
Rosendal Maskin (JCB og Doosan / 
Bobcat) likeså. 

– Vi synes selve messen var bra. Men 
en del kunder klaget på logistikken med  
transport, kø i inngangen og og parke-
ring. Det er bra tilstand i bransjen,  men 
kanskje med noe lavere pågang enn de 
siste to årene, sier daglig leder Ole Marius 
Rosendal. 

Rosendal solgte 29 maskiner. En avtale 
på 19 maskiner til utleiefirmaet Naboen 
AS sto for den desidert største enkelt-
handelen. 

 Hymax-sjef Helge Borud melder om 
en god messe totalt sett, og en bransje 
som oppfattes som positiv og frisk. For 
ham er ikke antallet solgte maskiner på 
messa så viktig. 

– Generelt sett er vel ikke vi de ivrigste 
til å gi bort maskiner under messa , men å 
skape de relasjoner som er nødvendig for 
langsiktige gode kundeforhold, sier Borud. 

Også Hymax har solgt et stort antall 
maskiner til utleiefirmaet Naboen, og 
dessuten en stor ordre til Ekspert Maski-
nutleie. 

– Vi har fått meget gode tilbakemeldin-
ger på de nye Hyundaimodellene. Vi har 
signerte kontrakter og flere er i prosess. 
Så dette blir spennende fremover, sier 
Helge Borud. n

Beviset
Skrantende anleggsbransje? Langt ifra. Den er frisk og fin. Nær 23 000 
mennesker strømmet inn på Hellerudsletta for å bevise det. 

Tekst og foto: Jørn Søderholm og Runar F. Daler

SUKSESS: Tett på 23 000 besøkende på Vei og Anlegg. Arrangør og 
leverandører er enige: Det var en suksess. 

Sted: Hellerud

PLING: 136 ganger plinget det i bjella hos Pon Equipment. F.v. Erik Sollerud, markedsdirektør Espen 
Paulseth og servicedirektør Ole-Petter Holene måtte endre både ambisjoner og flipover. 

FORTS.
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Kristian Skjetne Tlf: 906 81 199
Tor Skjetne Tlf: 415 61 908
Tlf: 72 88 44 60, Leirfossvn. 27 - 7038 
Trondheim

www.malleus.no 
Tlf: 41 78 40 40 Fax: 32 83 24 81
Konnerudgt. 73, 3046 Drammen
E-post: malleus@malleus.no

Exeros vibroplate kan kobles
direkte på rototiltens ekstra
hydrauliske uttak.

”Sorteringsskuffe for hjullastere
og gravemaskiner”

Sorterings skuff
Sållarn´ XL

Maskiner med steg 3B 
og steg 4 selges side om 
side. Kundene velger mest 
mulig enkelt. 

Hesselberg hadde med flere Komatsu-ny-
heter på sin stand. Blant annet doseren 
D85PX , landets første i-18-serien. Den 
går til Feiring Bruk. 

Et par maskiner bortenfor sto det en 
HM300-5 rammestyrt dumper. Det er 
faktisk den første leverte i Europa av 
den nye generasjon rammestyrt dumper 
fra Komatsu. Den er det Gol-firmaet 
Øynebråten Anleggsteknikk AS som 
har kjøpt for å bruke på et prosjekt på 
Sørumsand. 

Filter
Vi fant også flunkende ny åttetonns graver 
PC 78 i -10-serien, med steg 3B-motor 
som greier utslippskravene uten diesel-
partikkelfilter. Akkurat det er noe som 

faller i smak hos kundene. Det er fint med 
nytt, men til syvende og sist går enkelt 
foran nytt. 

– Folk fil ha det så enkelt som mulig. De 
kjøper helst uten Adblue-behov og partik-
kelfilter hvis de kan, sier Even Furuseth. 

Nytt er også bra. For eksempel at 
maskinen man har kjøpt er den første 
i Norge. 

– Eller i Europa. Det er en bonus. Folk er 
opptatt av det som er nytt, sier produktsjef 
Ole Kristian Skauan i Hesselberg. 

Miljøet
Hva med utslippsnivå? Velger maskin-
kjøperne nyeste generasjon av hensyn 
til miljøet? 

– Vi selger maskiner med steg 3B og 
steg 4 side om side. Kundenens valg 
betinges av kravene i prosjektet der 
maskinen skal brukes. De som vet de 
skal konkurrere om  kontrakter der det 
kreves steg 4, de velger det. Stilles det 
ikke spesifikke krav, da velger man steg 
3B, sier Skauan. 

Han forteller om positive reaksjoner når 
han forteller om en funksjon ved maski-
novervåkingssystemet Komtrax som er 
litt på siden av hva ingeniørene primært 
har tenkt: Tyverisikring

– Man kan legge inn en varsling på 
epost eller SMS hvis tanken tømmes eller 
maskinen flyttes utenfor sitt definerte 
område, sier han. 

Hesselberg har bestilt en D65PXi doser 

med dette Komatsus innebygde maskin-
styringssystem Intelligent Machine 
Control. Den kommer til høsten og skal 
gå som demomaskin. n

– Kundene velger enklest  mulig
NYTT: Even 
Furuseth (på 
bakken) og Ole 
Kristian Skauan 
i Hesselberg på 
den nye D85-
doseren.

GRAVER: 
PC78 kryr 
det av i 
Norge. Men 
dette er 
den første i 
-10-serien. 

KOMPRIMERING: Hitachi har 
kommet med ny serie små, 
lette komprimeringsmaski-
ner. Platevibratorer og valser 
i flere små vektklasser. 

MUSEUM: Har du sett du 
denne før? Det er landets 
første solgte maskinstyring, 
en DM-36 Novatron. Den 
kunne måle høyde fra ett 
punkt til et annet via skuffa 
ved hjelp av sensorer. GPS 
hadde den ikke. 

– Det har skjedd en del 
på 20 år, ja. Vi solgte den til 
Arne Rød & Co i Sandefjord 
i 1995, og har nå fått den 
tilbake. Det er jo litt artig 
for oss. I dag leverer vi 150 
gravemaskininstallasjoner 
i året, sier daglig leder 
Jon Hella i Hella Maskin. 
Nå også kurator for den 
historiske utstillingen.

VEI&ANLEGG 2015VEI&ANLEGG 2015
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Det er bred oppslutning 
om lansering av maskin-
registeret. De første 
maskinene blir registrert 
før sommeren. Fortsatt 
gjenstår noen detaljer å 
bli enige om. Men alle er 
enige om én ting. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

HELLERUDSLETTA: At det kommer et 
register over anleggsmaskiner har vi visst 
en god stund. På Vei og Anlegg var det offi-
siell åpning av registeret. Representanter 
fra entreprenørene, maskinleverandørene, 
finans, forsikring og politi som la fram sine 
syn på hvorfor dette registeret er viktig. 
Det er de nemlig skjønt enige om at det er. 

Leverandører
Maskinimportørene liker at registeret 
gir en standardisering og samordning 
av sakkyndig godkjenning av maskiner. 
Alle kan med et enkelt grep finne ut om 
en maskin er godkjent eller ikke. I dag er 
det bare å ”miste” boka, så er det nesten 
umulig å finne ut når en maskin sist var 
gjennom sakkyndig kontroll. 

– Det er viktig for samordningen, sa 
Knut Sollesnes i Volvo Maskin. 

– Vi har denne informasjonen hver for 
oss, men har manglet en mulighet til å 
dele. Den får vi med registeret. Men alle 
må bruke registeret, ellers vil det halte, sa 
Bjørn Erik Arnesen. Han er daglig leder 
i ABS Maskin AS og nyvalgt formann i 
Maskingrossistens forening (MGF). 

Pon-sjef Erik Sollerud etterlyste enga-
sjement fra Arbeidstilsynet, som han 
mener har vært alt for lite på banen i 
forbindelse med registeret, men likevel 
vil dra fordeler av det. 

Her fikk han hørbar tilslutning fra både 
andre i panelet og fra salen. 

Finans og forsikring
Finans og forsikring liker at registeret 
identifiserer enkeltmaskiner. Det blir 
lettere å forebygge tyveri. Tilbakeføring av 
stjålne maskiner til rette eier blir enklere 
og kan gå raskere. 

– Ja, vi jubler! For entreprenører er 
det mye penger tapt for hver time en 
stjålet maskin er ute av produksjon. If 
reduserer forsikringspremien pr maskin 
tilsvarende avgiften det koster å ha den 
i registeret, og vi lar være å trekke egen-
andel ved tyveri av registrert maskin, sa 
Ulf Michaelsen i If. 

Her la han til at dette kun gjelder for 
medlemmer i MEF. 

Politiet liker at registeret gir dem en 
sikker ID på en maskin. Det blir lettere for 
dem å gripe inn ved tyveri eller påstand 
om stjålet maskin.

Entreprenørene liker alt dette.  
Men ikke helt uten videre. 
– Mange MEF-medlemmer har vært 
skeptiske til et slikt register. Man har 
vært redd for økte kostnader og økt 
byråkratisering for entreprenørbedrifter 
som allerede må forholde seg til en lang 
rekke krav, regler og kostnader. Det bør 
være lønnsomt å bruke lovlige maski-
ner. Det vil fremme tryggere handel og 
likere konkurranseforhold, sa Finn N. 
Bangsund. Han er spesialrådgiver og 
MEFs representant i arbeidsgruppen 
bak registret. 

Frivillig
Han la til at det er frivillig opp til 
maskineiere å ha sine maskiner registrert. 
Men registeret er avhengig av størst mulig 
oppslutning hvis det skal ha noen hensikt, 
og Bangsund oppfordrer til å bruke det. 

Registrering av maskiner starter nå til 
sommeren. I første omgang ved at Volvo, 
Pon, Hesselberg og Nasta legger inn 
aktuell informasjon om alle nye maskiner 
de leverer. Fra førstkommende årsskifte 
skal alle nye maskiner legges inn, og fra 
1. januar 2017 skal også brukte maskiner 
kunne etterregistreres av sine eiere. 

Årsavgiften for å stå i registeret blir på 
250 kroner pr år pr maskin. Det var på 
lanseringsdagen ikke klart hvordan denne 
avgiften skal betales, og flere forskjellige 
betalingsmodeller utredes. 

EBAs representant tok til orde for at 
nye maskiner leveres inkludert fem års 
registrering. Men maskinleverandørene 
er skeptiske til den versjonen, og vil helst 
at avgiften kreves inn i forbindelse med 
sakkyndig kontroll. n

MASKINREGISTERET
• Samarbeid mellom MEF, EBA, 

MGF, If, Finans Norge og kripos
• Driftes av Stiftelsen Sentralre-

gisteret (SFS) 
• Kr 250 pr år pr maskin
• www.reginn.no

FAKTA

Finsk-norsk partnerskap
Den finske produsenten 
Arctic Machine OY og 
Øveraasen AS signerte 
nylig en samarbeidsavtale. 
På Vei og Anlegg stilte 
de ut snøryddingsutstyr 
sammen. 

–Arctic Machine er gode på sideploger, 
underliggende skjær, fester til lastebil, 
pluss hele sprederprogrammet, mens 
Øveraasen bl.a. har diagonalploger, 
spissploger som kaster høyt, i tillegg til 
flyplassteknologien, konseptet «Sort uten 
salt»og veibørsten Balder. Vi utfyller hver-

andre altså godt, både på vei og flyplass. 
Vi har for øvrig jobbet sammen tidligere 
også, for 10-15 år siden, så ringen er nå på 
en måte sluttet sier salgssjef vei i Øvera-
asen AS, Erik Abrahamsen.

Partnere Salgssjef i Øveraasen, Erik Abrahamsen, 
og salgssjef i Arctic Machine, Janne Mäkipää.

NUMMER: Slik vil registreringsmerket 
til anleggsmaskiner se ut. 

Nå har det  åpnet 5 PÅ MESSA
– Hva er det mest 
interessante du har sett her? 

BJØRN IVAR 
SUNNSET
Anleggstje-
nester AS, 
Sør-Trøndelag
– Alt Mye tøft 
å se. Spesielt 
store maskiner. 

HENNING ASLI
AF Decom, 
Svalbard. 
– Liebherr 916 
hjulgraver. 
Skal prøve den 
nå. Har vært 
og kikka på 
rivningsutstyr. 

ANDRÉ 
FINNHOLT (16) 
Kjelle 
videregående 
skole
Egentlig 
alt. Kanskje 
spesielt en Cat 14-tonner med rund 
rumpe. Jeg har lyst til å kjøre graver. 

ANDREAS 
MARTINSON
Skanska, kjører 
Cat 988H
– Fri i dag! 
Cat 988 med 
sidetipp var 
bra. 

HANS SINNES
Skanska, 
stuffrep. 
– Tunnelriggen 
Atlas XE3C.   
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Fredheim Maskin AS 
Myrerveien 1  .  1820 SPYDEBERG  
Tlf: 69 80 88 30  
www.fredheim-maskin.no 

Opplagsystemer Stjernesikt 2F 

I samarbeid med 

Takk til alle som var innom 
oss på Vei og Anlegg!

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

Bygger seg kraftig 
opp på utleie i øst
– Flere unge ser fordelene 
ved å leie riktig maskin til 
jobben. 

Det sier key account manager Einar Olsen 
i utleieselskapet Naboen AS. Det har 
bygget en solid posisjon på Vestlandet. 
Nå står Østlandet og Osloområdet for tur. 

– Markedet har tradisjon på å eie selv. 
Men vi ser at det er økende fokus på 
økonomi. Det binder mye kapital å eie 
et bredt maskinutvalg. Spesielt de yngre 
ser fordelene med å leie riktig maskin for 
en tid som passer til jobben, sier Olsen. 

Maskinpark
Naboen investerer nå i en maskinpark 
til å betjene markedet på Østlandet. Alt 
under åtte tonn kjøper de fra Hymax AS. 
Det vil si 50-60 enheter som kjøpes bare i 

år, fordelt på Giant kompaktlastere, Ausa 
dumpere og Kubota gravere. 

Også på tyngre maskiner bygger Naboen 
seg opp: I løpet av messa bekjentgjorde 
Rosendal Maskin og Naboen et samarbeid 
om maskiner over ti tonn. I første omgang 
med 19 Doosan gravere og hjullastere. 

SMÅTT: Hymax-sjef Helge Borud (t.v.) leverer alt under åtte tonn til Einar Olsen i Naboen AS.

MORSOMME: Inge Dalseth i Limaco brenner 
for små maskiner til spesielle formål. Det vet 

kundene. – Vi har solgt flere maskiner enn vanlig 
på denne messa. Disse viftene er helt nye i sor-
timentet, og har vært fryktelig morsomme å ha 

med. De egner seg godt i tunneler og store bygg. 
Brendon vaskere er alltid populære. Og den nye, 

elektriske Truxta trillebåra fikk mye oppmerk-
somhet. Den er sterkere på strøm enn bensin 

eller diesel, sier Inge Dalseth. Han demonstrerer 
den i en video på nett: anleggsmaskinen.no. 

VEI&ANLEGG 2015



SIDE 53

ANLEGGSMASKINEN | NR. 5 | MAI 2015SIDE 52 ANLEGGSMASKINEN | NR. 5 | MAI 2015

GRAVEFRITT: Bjørn Eirik Arnesen (t.v.) og Andreas Joller. I midten Terras 
minste no-dig-rigg X300C. 

Skjæveland Cementstøperi stilte ut en ny slissrenne på Helle-
rudsletta. Som andre slissrenner er den utviklet for å lede vekk 
overvann fra arealer med fast dekke. Denne er imidlertid så 
glatt at hånda nærmest sklir av når man tar på den.

– Vi har tatt i bruk en støpeteknikk som er ny i vår bransje.  
I tillegg har vi nytt formutstyr, som vi har bestilt fra Japan. 
Denne kombinasjonen sørger for at resultatet blir så glatt, 
forteller salgsleder Jan Samuelson.

– Den er helt ny, og det er første gang vi viser den her nå. 
Det er faktisk bare to uker siden vi lagde den. Den er så ny 
at den ikke engang har fått et ordentlig navn, ler han. 

Selvrensende
At overflaten er så glatt, er estetisk pent – for den skal jo 
ligge åpent i dagen. I tillegg har det en annen hensikt. For 
den er akkurat like glatt inni.

– Både den glatte overflaten, og ikke minst det eggformete 
røret inni, gjør at det er selvrensende, også ved liten vann-
føring. Eggeformen gjør nemlig at vannet kommer høyere 
i røret, og dermed drar med seg grus, sand og annet rusk, 
forklarer han.

- Slissrenna leveres i lengder på 1500 mm, og har naturligvis 
integrert gummipakning, så det er blir helt tett i skjøtene. 
Det er også spor langs rennene, hvor man kan montere egne 
avlastningsplater for å forebygge setningsproblematikk. Det 
var akkurat noen innom her fra Peab som ville kjøpe en hel 
del slike slissrenner til et nytt boligprosjekt, sier Samuelson 
fornøyd. n

Glatt som en  
barnerumpe

SELVRENSENDE: Jan Samuelson fra Skjæveland Cementstøperi viser stolt 
fram en superglatt slissrenne.

Veflen går 
for no-dig
– Liten og mobil, og ypperlig til vårt 
bruk, sier prosjektleder og medeier i 
Veflen Entreprenør, Kjetil Hansen om 
firmaets nye no-dig-rigg. 

– Vi er jo gode på alt som har med grøft å gjøre. Stadig flere 
ønsker jo å slippe å grave opp veier og tomter, og myndighe-
tene stiller strenge krav til det å krysse veier. Så det blir mer 
og mer aktuelt å benytte styrt boring der det er mulig, sier 
prosjektleder og medeier i Veflen Entreprenør, Kjetil Hansen. 

– Vi har kjøpt en identisk borerigg som denne. Den er 
liten og mobil, og ypperlig til vårt bruk, sier han fornøyd og 
setter seg godt til rette på riggen av typen Grundodrill 4X 
fra Tracto-Technik. 

– Vi skal bruke den til VA-ledninger, med diameter opp 
til 200 mm. Dette er den første riggen for styrt boring vi 
kjøper, men det blir nok ikke den siste. Det er jo artig med 
nytt utstyr, smiler han.

– Å grave i veier er en uting, egentlig. Man får jo en dump 
for alltid der man bryter asfalten, stemmer Roar Skryseth i. 
Han er Norges representant for den danske leverandøren 
Gunnar Guldbrand AS.

– Huseiere og grunneiere setter jo også pris på å slippe å 
grave opp hagen. Denne boreriggen kan styres både vertikalt 
og horisontalt, og har en boreradius på 25 meter. Pilotrøret er 
65 mm i diameter, og man kan opprømme i mange størrelser, 
helt opp til 200 mm, forklarer han. n

– Utstyret er dyrt. Men når man har det 
på plass går det fort og enkelt. Da blir 
det mye brukt. 
Bjørn Eirik Arnesen i ABS Maskin AS registrerer voksende 
etterspørsel etter utstyr som gjør det mulig å skifte og legge 
rør under bakken uten å grave. 

– Statens vegvesen blir strengere på det. Man får ikke grave 
over veien, men må finne andre løsninger, sier Arnesen. 

Der kommer ABS Maskins utvalg i Terra inn i bildet. Det er 
kostbart utstyr, men på den annen side: Når man først har det 
er det fort gjort å krysse under en vei. Uten langdryge disku-
sjoner med myndigheter, og uten en tidkrevende omlegging 
av vei eller trafikk. 

– Da blir utstyret mye brukt også, sier Arnesen. 
Vi møtte ham på messa sammen med salgssjef Andreas Joller 

fra Terra. Den største nyheten – fysisk sett – var en ny hytte 
til Terra Jet-rigger. Mindre fysisk størrelse, men like viktig: 
Et nytt kutteverktøy til bruk ved utskifting av gamle PE-rør, 
som lett og enkelt kutter den seige plasten under bakken. n

GRØFTEGOD: Kjetil Hansen fra Veflen Entreprenør prøvesitter den nye 
boreriggen. 

Selger bedre  på 
strengere  vegvesen

HYTTE: Beskytter operatøren mot vær og vind. Kan også 
ettermonteres på eksisterende rigger. 
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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 autoslope, 
fjernkontroll og kikkertsikte

BlåBlå 
VeisaTsing

Gult trekkplaster
Nye Qsafe innfesting er 
vel og bra, det. Men det er 
EC-Oil folk flest er interes-
sert i. 
Salgssjef Morten Fjeld-Nilsen og resten av 
Engcon-gjengen gleder seg over drømme-
forhold på Vei og Anlegg. Da snakker han 
ikke om været. Det kan alle som var der 
stå inne for. Men responsen fra publikum 
framkalte det rene solskinn i Engcon-leiren. 

– Som en drøm. Mange kom innom 
kun for å fortelle hvor bra generasjon 2 

av Engcon tiltrotatorer fungerer for dem, 
sier Fjeld-Nilsen. 

Den største interessevekkeren var likevel 
Engcons EC-Oil-system, som konkurrerer 
med Oilquick. Systemet ble lansert første 
gang for fire år siden. Nå vokser etter-
spørselen i takt med fokus på sikkerhet 
og kostbar arbeidstid på maskinførere. 

– Ja, EC-Oil-demonstrasjonen var vårt 
store trekkplaster. Demonstrasjonen på 
demofeltet hadde tilskuere hele tiden, og 
vi fikk mye spørsmål om det. Det er større 
fokus på sikkerhet rundt om i bransjen 
enn før, sier Morten Fjeld-Nilsen. 

Med EC-oil på HK-feste,  begge sider 
av tiltrotatoren og på aktuelle redska-
per er det gjort på få sekunder å bytte 
redskap, uten at føreren trenger å forlate 
hytta. All tilkobling av hydraulikk, strøm 
og sentralsmøring sitter i EC-Oil-festet. 

Engcon bød også på en aldri så liten 
førpremiere: En ny tiltrotator-grip er 
klar, og skal lanseres på svenske Maski-
nexpo senere i vår. Gripen brukes til å 
plukke opp eller bære gjenstander. Den er 
demonterbar, men kan også stå på tilten 
samtidig som man har på skuff, pigg eller 
annet redskap. n

Rototilt har laget en serie markvi-
bratorer til bruk på gravemaskin. 
Platevibrator på maskin er både 
billigere og sikrere enn å ha en mann 
med hoppetusse i grøfta. 

– Mindre behov for personell i grøft eller skråning elimi-
nerer fare for personskader. Det gjør også at du sparer tid 
og penger på å grave ut og fylle tilbake igjen. Lovkravet 
på 30 graders grøftehelling gjelder kun når det oppholder 
seg personer i grøften, sier Rototilt i en pressemelding. 

–Raskt og sikkert. Kombinasjonen av vår tiltrotator og 
markvibrator gir også en rekke praktiske fordeler, som 
at du kan arbeide på 
trange steder eller nær 
veier uten at du må ha 
personer på bakken, sier 
Per Väppling, salgs- og 
markedssjef hos Roto-
tilt. n

NY: Markvibrator 
til bruk under rototilten. 

Sparer folk i grøfta

Sylinderakutten fokuserer først og 
fremst på å reparere «syke» sylindre. 
Det ligger i navnet. Men salget av 
nye sylindre øker.  Nærmere bestemt 
sylindre fra skotske Hendry Hydraulic 
Cylinders
–De leverer sylindre av meget god kvalitet. Vi har solgt 
rundt 200-300 stykker siden i fjor, og vi har ikke hatt noen 
reklamasjoner. Det 
er rett og slett ikke 
feil på dem, sier en 
fornøyd daglig leder 
i Sylinderakutten, 
Daniel Ribbing. n

I VEKST: Daniel Rib-
bing (med en pusskuf-

fe-sylinder på ca. 20 
kg), og verkstedleder 

Espen Ødegård.

Solide skotske sylindre

Lettere skuffe fra Klepp Mek
Klepp Mek har lansert en ny, lettbygd skuffemodell – 
KM-Eco. 
– Vekten er redusert med 25 prosent, 
men vi har beholdt stålkvaliteten som 
på de store, kraftige skuffene opp til seks 
kubikkmeter. Hvis man ikke skal grave 
i stein etc., så trenger man jo ikke de 
kraftige heavy duty-skuffene. KM-Eco 
er lettere på alle måter; mindre stål, 
lettere å håndtere – og billigere. Den er 

helt ny, og har kun vært på test fram til 
nå. Den har for øvrig bestått alle tester, 
og kundene har vært strålende fornøyd, 
sier daglig leder Tor Anders Skjæveland 
i Klepp Mek. n

LETTERE: Klepp Meks Tor Anders Skjæve-
land med en av de nye KM-Eco-skuffene.

GLAD: Salgssjef Morten Fjeld-Nilsen i Uddeholm. DEMO: En Cat 8-tonner og en Volvo 14-tonner demonstrerte EC-Oil. 
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Tyske Liebherr inntok 
Norge med eget selskap 
høsten 2011. Siden da har 
de blitt ti mann større, og 
maskinsalget har gått fra 
5 til 50.  

– Jo, det ser veldig bra ut. I 2011 solgte 
vi fem maskiner. Nå er vi på 50. Men det 
viktigste for oss er at vi har fornøyde 
kunder. At kundene snakker godt om 
oss. Da er antall maskiner ikke så viktig. 
Målet er å være blant de tre største. Så får 
tiden vise når vi kommer dit, sier salgssjef 
Håkan Nyhaugen i Liebherr Norge. 

Minst
Høsten 2011 var Liebherr Norge beman-
net med syv personer. I dag er de 17. I 
løpet av messa signerte de salg på syv 
maskiner, fra 40 tonn ned til minstemann 
914 på 15 tonn. 

Akkurat den har vist seg å være en 
populær maskin i det norske markedet, 
som hovedsakelig befinner seg på Østlandet. 

Liebherr kan ikke se at det er penger å 
hente i markedet for mindre maksiner, og 
konsentrerer seg om utstyr fra 15 tonn 
og opp. n

10-gangen for  Liebherr

VOKSER: – Vi skal bli blant de tre største, sier Håkan Nyhaugen.

Åttetonneren med bommen på over-
vogna forsvant da svingbom-maskinen 
308 kom inn, i 2012 en gang. Mange 
norske gravemaskinkjøpere synes IKKE 
det er ett fett om bommen står rett på 
overvogna eller er festet i en skrue foran. 
Det er først når bommen står på maski-
nen at det er årntli gravemaskin. 

Det har Pon merket på salgstallene. 308 
har ikke gått like bra som 307. Etterspør-
sel fra det norske markedet har bidratt 
til at Cat nå kommer tilbake med åtte-
tonneren med fast bom. 

– Vi har ønsket oss den tilbake. Og vi 
har blitt lyttet til. Norge er et krevende 
marked. Det driver utviklingen, sier 
administrerende direktør Erik Sollerud 
i Pon Equipment. n

 

Endelig tilbake
Kingpin-haterne har blitt 
hørt. Cat åttetonner med 
fast bom er tilbake. 

En stor spillvannskum var 
godt synlig på Østraadt 
Rørs stand. Men det mest 
spesielle var inni kummen. 

Østraadt Rør Gruppen har nemlig utviklet 
en erstatning for den tradisjonelle kråke-
foten, altså der tre ulike renneløp kommer 
inn på den ene side av kummen og går 
over i én utløpsrenne som kommer ut 
på den andre siden. Erstatningen heter 
Premod PP.

– Tidligere har det vært forsøkt å styre 
ett eller flere løp ved å montere forblen-

dingsskjold, men når kummene spyles 
med høytrykkslange har de gått i stykker. 
Det spyles jo med et vanvittig trykk. Nå 
kan vi levere en rekke ulike varianter, med 
både ett to og tre renneløp inn.  Premod 
PP produseres for å møte etterspør-
selen etter kummer med heldekkende 
plastbunn, sier salgsleder i Østraadt Rør 
Gruppen, Kenneth Fløysvik.

– Dette er et ledd i å tilpasse oss plas-
tens inntog. Størrelsen på renneløpene 
varierer fra 160 mm til 315 mm. Det 
kan gjerne være ulike dimensjoner på 
alle løpene, hvor utløpet ofte er størst. 
Innsatsen er i plast fordi det er mer hold-

bart, mens selve kummen er i betong, 
som sørger for styrke, stødighet og tyngde. 
Kummen veier 1,7 tonn og har en innven-
dig diameter på 1000 mm. n

Kråkefot ut – Premod PP inn

IKKE KUMMERLIG: 
Kenneth Fløysvik 

viser fram den nye 
kummen.

FASTBOM: Cat 307E, etter 
påtrykk fra det norske markedet. 
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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

Gode gamle Finlay er 
tilbake i Norge. Nå 
under Terex-navnet, 
og med Bulder Maskin 
som ansvarshavende. 

Det var i fjor Bulder Maskin overtok 
agenturet på Terex Finlay knuse- 
og sikteverk. Dermed har de også 
tatt på seg ansvar for service på 
Finlay-maskiner som allerede finnes 
i landet. 

Ligget dødt
–  Mange kjenner det gamle 
Finlay-merket. Det er mange maski-
ner i bruk rundtom, men merket 
har ligget dødt i Norge i 6-7 år, sier 
Sven Stien i Bulder Maskin. 

Bulder-gruppen hadde med seg et 
sikteverk fra den finske produsen-
ten. For første gang hadde de også 
med en Terex dumper for å vise til 
det norske markedet. 

Terex er en produsent eiet av 
Volvo, men her til lands er det 
Bulder som har agenturet og selger 
maskiner i konkurranse med Volvo 
Maskin. n

NYTT: Bulder Maskin viste 
for første gang en Terex dumper 

og et Terex Finlay sikteverk. 
Sven Stien og markedssjef 

Hilde Jacobsen Lund i Bulder Maskin. 

Finlay er tilbake

Har du vært borti elektroniske mann-
skapslister? Ascella har laget denne 
nyheten spesielt med tanke på det. 

– Vi begynte med de første testbrukerne 
for vår SmartDok byggekortleser i februar i 
år. Den brukes nå blant annet av Bjørn Bygg 
på prosjekter i Vadsø og Hammerfest, sier 
salgskonsulent Guro Mikkelsen i Ascella AS.

Systemet krever at man bruker et 
Sony Experia-nettbrett, da de har 
en integrert NFC-leser. n 

GULT ER KULT: 
Ascellas Guro Mikkelsen 

på en kanarigul stand 
med Sony Experia-nettbrettet. 

Skannes inn med nettbrett
Alta-bedriften Ascella 
viste fram sin nye 
byggekortleser. 

Anleggsgruppen AS ble tatt på senga 
over hvor poulært dette boretårnet ble. 
Men det er kanskje ikke så rart, når man 
ser på prisen: 200 000 kroner. Inkludert 
kompressor. 

AG R1600 kalles den. 

–  For 160 og 240 borstål. Det kan 
brukes på bæremaskin opptil åtte tonn. 
Det krever ikke all verden av hydraulikk: 
40 liter pr minutt, inkludert kompres-
soren, forteller daglig leder Per Gunnar 
Holmgren i Anleggsgruppen AS. n

SUKSESS: Per Gunnar Holmgren (t.v.) og Rune Folgerø i Anleggsgruppen er overrasket over 
responsen på boretårnet. 

Nå med 
100 hk
– Den forrige hadde bare 75. 
Det var litt snaut. Vi har savnet 
større motor, sier Tom Erik 
Huuse i H&H Maskin AS. 

Maskinen han snakker om er 
Kramer 8105, en ny seks tonns 
kompaktlaster med firehjuls-
styring. 

Den drives av en Deutz motor 
der utslippskravene oppfylles 
med katalysator. Ingen filter 
som skal skiftes, altså. Og 
den er typegodkjent og kan 
registreres som traktor. n

Billig boretårn

VEI&ANLEGG 2015VEI&ANLEGG 2015



SIDE 61SIDE 60 ANLEGGSMASKINEN | NR. 5 | MAI 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 5 | MAI 2015

Fornøyd med 
handelen
Tord Tvenge har vært et 
par år uten maskin. Nå 
vil han i gang igjen. På 
bruktauksjon fant han 
maskinen å gjøre det med. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

KOLBOTN: Tord Tvenge kjøpte en av 
de dyreste maskinene på Volvo Maskin 
bruktauksjon under messa. En JCB 235, 

2012-modell med 3 000 timer på telle-
ren. 450 000 måtte han opp i før han fikk 
tilslaget. Pluss moms. 

– Ja, det kjøpet er jeg fornøyd med. 
Hun blir mest brukt til tomtegraving. 
Jeg har drevet med maskin før. Nå har 
jeg vært uten et par år, men jeg har lyst 
til å kjøre i gang igjen, sier Tord Tvenge. 

Han hadde med seg kona og sønnen 
Oliver (4) på messe- og auksjonstur. 

Totalt 26 maskiner sto på lista da Volvo 
Maskin åpnet bruktauksjonen fredag kveld.  n

FORNØYD: Tord Tvenge og sønnen Oliver Tvenge (4) var fornøyde med auksjonskjøpet. (Foto: Jørn Søderholm) 

MEF Region øst har skrevet 
avtale med Auksjonen.no.  

– Auksjonen.no blir MEF Region østs eksklusive 
avtalepartner på auksjonssalg av maskiner og 
utstyr på nett. Auksjonssalg på nett er et økende 
segment og vi håper samarbeidet med Auksjo-
nen.no vil bli nyttig for våre medlemmer, sier 
Espen Alvestad, distriktssjef i MEF Region øst.

Auksjonsavtale 
for MEF

Sted: KOLBOTN

Nytt liv til slitne borekroner

Morten Almark holdt jevnlige demon-
strasjoner av SK Produkter AS sin halvau-
tomatiske slipemaskin for borkroner. Og 
med et interessert publikum bak ryggen 
på hver eneste én av dem. 

De er nemlig en maskin som gir et solid 
bidrag til bedre borståløkonomi i driften 
av pall- eller tunnelrigger. 

To borkroner
Arbeidskammeret har plass til to borkro-
ner fra 38 mm til 10 tommer. Sett inn 
kronene, still inn maskinen og trykk på 
knappen. 

– Det tar fire til åtte sekunder pr stift, 
så fremt ikke krona er overboret før 
sliping. Fra sliten til nyslipt er mer enn 
natt og dag. Og koppsliping er vesentlig 
raskere og enklere enn sliping med rett-
skive, sier Morten Almark. 

Større kroner kan slipes utenfor, nesten 
like enkelt. Det er en nokså kostbar maskin. 

Men borerigg og borstål er også dyrt. 
– Det er bedre borståløkonomi i å slipe 

kronene opp jevnlig, ikke kjøre dem for 
langt ned. 25-30 meter i snitt er passe, 
avhengig av bergart. 

– Dette må være noe kostbare greier 
som er bare for de store…?

– Vi har solgt til kunder som har 2-3 
borerigger i drift. De som kjøper slikt 
henter ofte fram igjen kroner de egentlig 
hadde tenkt å kaste, og sliper nytt liv i 
dem. Det hjelper på regnestykket, sier 
Morten Almark. n

Med denne maskinen er 
det gjort på minutter å 
fornye slitne borkroner. 

DEMONSTRASJON: 
Interessert publikum 
når slipemaskinen 
demonstreres.

NORSK II: Schulstadsveen AS har laget en ny klappvingeplog, der vingene 
kan klappes bakover i transport. Plogen er det Øyvind Schulstadsveen selv 
som har utviklet, ved siden av arbeid i eget maskinfirma. 

Den nye plogen har fjærende skjær. Inkludert svingramme og lange 
vinger veier den 1350 kilo, og leveres med trepunktfeste til traktor eller 
HK-feste til hjullaster.

VEI&ANLEGG 2015VEI&ANLEGG 2015

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
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Serien har fått betegnelsen  «Next Gene-
ration». Det er to hovedendringer med 
de nye skuffene: 

1. Innfestingen er bygget ned i skuffe-
toppen. Det gir kortere avstand mellom 
innfesting og tannspiss, og dermed større 
brytekraft. 

2. Bedre stål, med Hardox 500 i stedet 
for 450. Det gir lavere vekt og større 
slitestyrke. 

– Ei skuffe er ikke bare ei skuffe. Aldri 
før har vi investert mer i produktutvikling 
enn denne gang. Det ligger mye teknologi 
og erfaring bak våre valg. Vi tror våre nye 
skuffer vil revolusjonere bransjen, sier 
daglig leder Tor Kjetilson Moe i Gjerstad. 

Tøffeste krav
I arbeidet med å utvikle Gjerstads nye 
serie av graveskuffer «Next Generation» 
er alle steiner snudd for finne hvordan 
kvaliteten kan forbedres ytterligere. 
Resultatet har blitt en serie graveskuf-

fer som møter bransjens tøffeste krav til 
ytelse, levetid og miljø.

– Utviklingen har skjedd i tett samar-
beid med Skanska, og nye løsninger er 
testet ut underveis. Tøffe tester på veian-
legg viser at våre nye skuffer tåler mer, 
jobber bedre og produserer mer pr liter 
diesel, sier Tor Kjetilson Moe.  

Lanseringen av de nye modellene 
starter under Vei & Anlegg og vil rulles 
ut over  de neste 12 månedene. n

Det nye med den var at sidetippen var 
laget av Pon selv. Til nå er det Gjerstad 
som har levert sidetipp til de tyngste 
Catene. 

– Det har nok blitt drevet av at Gjer-
stad har satt sin produksjon til utlan-
det. Entreprenører har trykket på for 
å få oss til å lage denne. Vi har laget en 

egen sidetipp til 980 lenge. Egenskapene 
herfra har blitt skalert opp, sier Ole-Pet-
ter Holene i Pon Equipment. 

Han peker blant annet på skuffas lange 
flyndre, som skal gi god inntrengning.  n

STØRRE: – Utviklingsmålet var 7,2 kubikk. Men 
den har nok blitt større, sier Ole-Petter Holene. 

Pons egen tunneltipp
En av de store – bokstavelig talt – attraksjonene hos 
Pon var en 988K hjullaster med sidetipp. Altså en 
tunnellaster for de tyngste jobbene. 

STOLT: Konstruktør Kenneth Aslaksen (t.v.) og daglig leder Tor Ketilsson Moe i Gjerstad.

Lavere under taket
Gjerstad hadde premiere 
på helt ny skuffeserie. 

VEI&ANLEGG 2015VEI&ANLEGG 2015

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!

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

Endelig vil fullhydrauliske fester bli tilgjengelige for alle. 
Fullhydrauliske fester har eksistert i mange år, men p.g.a. 
den høye prisen har de for det meste blitt brukt kun i 
spesielle oppdrag. Med EC-Oils™ enkle funksjon endres 
dette.

Den nye oppgraderte EC-Oil™ er engcons system for 
hydraulisk og elektrisk tilkobling av engcons hydrauliske 
redskaper, spesielt tilpasset vår nye serie tiltrotatorer og 
vårt nye og sikre redskapsfeste Q-Safe™. Som eneste 
leverandør kan vi hjelpe deg med en helhetsløsning – 
alt fra styresystemer, fester og redskaper til support og 
sikkerhetsanalyser.

- BYTT ARBEIDSOPPGAVE
REKORDRASKT!



MASKINTEST MASKINTESTFØLES STOR: Bobcat E55W er en liten og kompakt 
maskin, men den føles som en fullstor gravemaskin. 
(ALLE FOTO: LARS-OLOF TANDBERG).

Bobcat E55W

Kompakt hjulgraver – 
føles som stor graver
Dette er en liten og kompakt maskin, men den føles som en fullstor 
gravemaskin. Selv om maskinen er liten, er den svært smidig i 
hydraulikken. Den er sterk og veldig god å planere med. I tillegg er den 
utstyrt som en større maskin, med bl.a. hjulstyring og automatgass. 
Av: Robert Nylund – anleggsmaskinen@mef.no

FORTS.
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1 STERK 

Maskinen er kraftig og sterk til tross 
for at den ikke har turbo.

2 SIKTPROBLEM

Den midtmonterte, svingbare bommen 
er litt i veien for sikten, slik at høyre 
hjørnet av skuffen ikke synes ved 
graving nær maskinen.

3 ENKELT

Inevn vits med for mye informasjon på 
displayet. Temperatur og drivstoffnivå 
vises med analoge målere, mens 
feilmeldinger vises med symbollamper 
i ulike farger. 

4 TILGJENGELIG

Det er relativt få knapper, og de sitter 
lett tilgjengelig til høyre for føreren.

5 I KLEM

Når frontruta dras opp i taket, er det 
fort gjort at vindusviskeren havner 
inne i hytta, med påfølgende risiko for 
at viskeren kommer i klem når ruten 
felles ned igen.

6 HOLDER SEG ÅPEN? 

Det burde vært et stag for å sikre 
motorluka i åpen stilling.

7 ENKEL TILGANG

Det lett å komme til bl.a. filter og 
påfylling av væsker fra bakkenivå ved 
service. 

Som helhet er denne hjulgraveren veldig 
kompakt og smidig, som gjør at den kan ta 
seg fram også der det er trangt. Det virker 
som om Bobcat har vært bevisste på å 
utvikle en maskin som er mindre innviklet. 
Små maskiner koster stort sett like mye 
å produsere som store maskiner. Det er 
de samme komponentene, bare i mindre 
størrelse. Med små marginer på kompakt-
maskiner, må produsenten gjøre ting litt 
enklere for å holde kostnadene nede. En 
fordel for maskineier og fører er dessuten 
at mindre innviklet teknikk som oftest fører 
til mindre irritasjon.

Hytta
Hytta er skikkeilg stor for en så kompakt 

maskin. Sikten er bra, bortsett fra på skrå 
ned til høyre, noe som drar ned karakte-
ren. I og med at bommen er svingbar og 
midtmontert så synes ikke høyre hjørnet 
av skuffen ved graving nær maskinen.

Displayet er lite, men meget tydelig. 
Temperatur og drivstoffnivå vises med 
analoge målere, mens feilmeldinger vises 
med symbollamper i ulike farger. Det er 
ingen grunn til å ha for mye informasjon 
på displayet.

Det er relativt få knapper, og de sitter 
lett tilgjengelig til høyre for føreren.

Frontruta er veldig tung å åpne og dra 
opp i taket. Når den skal ned igjen, er det 
en risiko for å klemme seg mellom ruta 
og hammeren som skal brukes til å slå 

Vurdering

HYTTE

Sikt     3,5
Plass 4,5
Ergonomi 4,5
Instrumtentering      4
Inneklima    4

HYDRAULIKK

Følsomhet 4,5
Fart 4,5
Styrke 4,5

MOTOR/DRIVLINJE

Transporthastighet     4

SERVICE

Daglig service 4,5
Tilgang ved 4,5
Totalt snitt: 4,3

TEKNISKE DATA

Driftsvekt: 5 930 kilo

Motor: Yanmar  
 4TNV98-EPDBW

Effekt: 40,8  kW (55 hk)

Kjørehastighet: 35 km/t

Gravekraft: 27 kN

Innevendig støy: 76  dB

Utvendig støy: 97,4 dB

Gravedybde: 3 795 mm

Rekkevidde: 6 400 mm

Gravehøyde: 6 170 mm

STANDARDUTSTYR: 

• Aircondition
• Tankepumpe
• Lang stikke
• Dobbelmonterte hjul
• Ytre hydraulikk
• Slangebruddsventil bom og stikke.

Grunnpris: 750.000 NOK

Pluss
s Smidig
s Hydraulikk
s Stormaskinfølelse
s Plassering brytere

Minus
t Håndtering frontrute
t Hydraullikkstøy ved belastning
t Sikt framme til høyre
t Retur vindusvisker

ut ruta ved en nødsituasjon. Når front-
ruta dras opp i taket, er det fort gjort at 
vindusviskeren havner inne i hytta. Da 
er det en risiko for at viskeren kommer i 
klem når ruten felles ned igen.

Det ytre bakspeilet fremme til høyre 
er vedig lavt plassert, og kunne gjerne 
ha sittet litt høyere opp. 

Hydraulikk
Maskinen er både rask, følsom og sterk 
i hydraulikken. Bra at maskinen har en 
slangebruddsventil både på stikke og 
bom, noe som er viktig for sikkerheten.

Ved graving på fullt turtall blir det 
ganske høy hydraulikklyd. Men det 
er vanskelig å unngå når maskinen 

er så kompakt, som betyr at motor 
og hydraulikkpumper sitter nærmere 
hytta.

Motor og drivlinje
Motoren er fra Yanmar, men ellers står 
det Doosan på mange komponenter. 
Det er tydelig at Bobcat er en del av 
Doosan-konsernet. Kraften er tilstrek-
kelig til maskinens behov. Den er sterk 
til tross for at den ikke har turbo.

Ifølge produsenten skal maskinen klare 
40 kilometer i timen ved transport, men 
vi får den bare opp i 26 km/t på det meste. 
Og det er for så vidt nok.

Automatisk gravebrems savnes på 
maskinen, men vi blir imponert av hvor 

lett det er å aktivere og frigjøre grave-
bremsen med fotpedalen. Transpor-
tretningsvelgeren må stå i nøytralstil-
ling for at pendelsylinderne skal bli låst 
ved normal bruk av gravebremsen. Ved 
behov finnes en separat strømbryter for 
å aktivere pendellåsen.

Service og vedlikehold
Slik motor og hydraulikkpumpe er plas-
sert er det lett å komme til filter, påfylling 
av væsker og oljemåleren fra bakkenivå 
ved service. 

Strømbryteren til tankepumpen burde 
flyttes lenger ut for å gjøre den lettere 
tilgjengelig. Vi savner også et stag for å 
sikre motorluka i åpen stilling. n

1

2 3 4 5 6

7
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A logger’s best friend 
www.ponsse.com

Ponsse AS
Klettavegen 7
2211 Kongsvinger
Tlf.: 62888870

PONSSE ACTIVEFRAME ER ET HELT NYTT HYTTEFJÆRINGSSYSTEM for åttehjuls 
skogsmaskiner. Den har en enkel og formålstjenlig konstruksjon som effektivt 
demper alle sideveis bevegelser rettet mot føreren, noe som gjør kjøringen 
komfortabel og minimerer påkjenningene på kroppen. 

HYTTEFJÆRINGSSYSTEMET GJØR AT FØREREN BEHOLDER KONSENTRASJONEN LENGER, 
selv ved lange arbeidsskift, og bidrar dermed til økt produktivitet. Systemet 
holder hytten horisontalt selv i ujevnt terreng, slik at kranarbeidet blir mer 
effektivt og slik at man kan kjøre i høyere hastigheter. 

I DEN PÅLITELIGE ACTIVEFRAME-LØSNINGEN er separate givere erstattet med 
komponenter innebygd i styremodulen. Takket være den doble rammestrukturen 
er svingpunktene for fjæringssystemet svært lavt på boggiakselnivået, noe som 
effektivt eliminerer mulige svingninger rettet mot føreren. 

ActiveFrame finnes for lastbæreren PONSSE Buffalo og PONSSE Elephant.

Velkommen skal du være til å besøke oss på sommerens skogsmaskinmesser. 
Der kan du se hvordan framtidas skogsmaskiner ser ut! 
SkogsElmia 4.–6. juni i Jönköping, Sverige
SkogsNolia 11.–13. juni i Umeå, Sverige

REELL  
KOMFORT I 
LASTBÆRERE

PONSSE ACTIVEFRAME

SE ACTIVE FRAME VIDEO   

WWW.PONSSE.COM/SE

BIL
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Overraskende praktisk 
Har du opplevd å bli bedre kjent med en kar du trodde 
var en drittsekk? Og som viste seg å være både 
trivelig og skikkelig? Sånn er det med BMW X4. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Lavt sportscoupé karosseri på høyt 
SUV-chassi. Hele konseptet med BMW 
X4 oser av reinspikka ego-bil, hvis hoved-
kvalitet ligger på å glede føreren.  Den 
utstråler alt annet enn praktisk nytteverdi 
for oss som bruker bil i jobben. 

Hvor feil vi tok. 

Kjøremaskin
X4 er forbasket trivelig å kjøre. Også 
med denne minste motoren. Vi snakker 
tross alt en BMW. Men om karosseriet 
er lavt på rumpa, så er både baksete og 
bagasjerom overraskende romslig. Sist-
nevnte er ikke et sted du slenger inn de 
mest møkkete tingene, men plassen er 
god. Med gummimatter til å beskytte 
teppene kan du få med deg det meste 
som håndteres med håndmakt. 

Få kan lage førermiljø og kjøreglede 
som BMW. Så også i denne. Eksemplaret 
vi kjørte var lastet med ekstrautstyr for 200 
000, som blant annet inkluderer M sports-
pakke og diverse ekstra førerstøttesystemer. 

HUD
Herunder et head-up-display (HUD), som 
projiserer en del viktig informasjon opp 
på frontruta. Dermed slipper føreren å 
senke blikket ned på instrumentene. 

Du verden, hvor fort man venner seg 
til og setter pris på ting man aldri ante 
man kunne ha bruk for. 

Det er med denne som med drittsek-
ken nevnt først: Selv om du vet bedre, så 
gjør ikke alle andre det. Man får mindre 
hjelp av andre bilister i køer og utkjørsler 
med denne enn med andre biler. n 

HYGGELIG: BMW X4 er både trivelig og skikkelig. Men det er ikke 
nødvendigvis det den signaliserer til andre. (Foto: Jørn Søderholm)

BMW X4 20D
Motor: 2,0 l 4-syl diesel.
190 hk. Automat
Forbruk: 0,65 l/mil (blandet, iflg 
kjørecomputer)
Totalvekt: 2 325 kg
Nyttelast: 590
Hengervekt: 2 000 kg
Pris: Fra 601 000. Testbil 822 550, 
inkl ekstrautstyr. 

VURDERING
Komfort og utstyr 

s Alt tenkelig utstyr – og litt til. 

s SUV-oversikt med lav sittestilling

t Baksetet best for barn

Økonomi 

s Mye «BMW-kos» for pengene

t Koster fortsatt mye penger

Last og trekk 

s Romslig bagasjerom

s 2 000 kg henger

t Lasteterskel

Framkommelighet 

s Samme chassis om X3

s God på dårlige veier

t Ikke terrengbil

Robusthet 

s Sort skinninteriør tåler mye skitt

t Tepper krever forsiktighet

t Utvendig plast er utsatt

Kjøreopplevelse 
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HYDREMA 912ES
10 TONN DUMPER

Allsidige

maskiner. 

HYDREMA 922D 2.55
20 TONN DUMPER

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

HYDREMA 926E: 11,5 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.noFORTS.

AT
01

16
9

Tlf. 67 12 24 60 - fax 67 58 07 16
Ole mob. 950 60 166, Kjell mob. 907 64 332

e-mail: mail@ots.no - www.ots.no

AKTUELT

- Dette var litt av en forestilling. Kapa-
siteten imponerer. Vi er seks mann fra 
bedriften vår her i dag. Og vi har virkelig 
fått noe å snakke når vi kommer hjem 
til Balsfjord igjen, oppsummerer Aadne 
Olsrud i Olsrud Skogsdrift AS etter et par 
timers nærstudium av helt nye Komatsu 
931 i praktisk hogst ved Komatsu Forest 
AS sitt hovedanlegg på Stange.

Tynningsspesialisten 901, allroun-
deren 911, sluttavvirkningsmesteren 
931 og den aller største superkraftka-
ren 951 er klare for levering i det norske 
markedet. Og alle har nye motorer som 
oppfyller de strenge Steg IV/Tier 4 
Final-utslippskravene.

Rekordinteresse for 
nye hogstmaskiner
225 mann fra landets skogsentreprenører møtte fram da Komatsu Forest lanserte 
sin nye serie hogstmaskiner.
Av Erik Øverbø og Runar F. Daler – rd@mef.no

EFFEKTIV: Helt nye Komatsu 931 avvirket under norgeslanseringen om lag 200 kubikkmeter på et par timer foran 225 frammøtte tilskuere.

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

Spesialister innen 
boring og sprengning



SIDE 73SIDE 72 ANLEGGSMASKINEN | NR. 5 | MAI 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 5 | MAI 2015

Onninen Bensinstasjon Ridehall

Advantec Handverkarbygget Bilteknikk Wartsila

LLENTAB Group designer, produserer og markedsfører stålbygg med mange funksjoner for et bredt spekter av industrier og form ål. Samarbeid med oss hos 
LLENTAB gir deg en rekke fordeler. I tillegg til våre resurser og vår kapasit et når det gjel der planlegging, produksjon og montering, kan vi skreddersy våre byg-
ninger. Aile deler av konstruksjonen blir prefabrikkerte i våre moderne og effektive produksjonsanlegg i Europa.

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

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

 
 
  

 
 
 

NTM Renovasjonspåbygg, CayVol Krokløft, HST Tilbringer  
 
  

AUSA Feiemaskin 2m³ 4x2x4 / 4x4x4 
AUSA Feiemaskin 4m³ 4x2 / 4x4  
 
 
 
 
 

  

 
Olav Ingstadsvei 12,  1309 Rud 
 
Tlf. 67 17 19 30 
www.ntm.no 
 
 
 
 

 
 
 

Importør: 
 
  

AKTUELT AKTUELT

Solgt på rappen
Ledelsen i Komatsu Forest AS har aldri 
tidligere opplevd så stor interesse for en 
maskinlansering her i Norge. Samtlige fire 
maskiner som ble vist er allerede solgt til 
norske skogsentreprenører.

– Og flere kunder tegnet seg raskt i 
ordreboka etter et par timers demohogst 
med 931, sier administrerende direktør 
Tore Aaslund.

Da var om lag 200 kubikkmeter skog 
avvirket og pent stablet med den nye 
Komatsu 931-hoggeren, godt assistert av 
den helt nye Komatsu 845 lassbæreren som 
samtidig ble kjørt for første gang i Norge.

En ny æra 
Produktsjef Tobias Ettemo i Komatsu 
Forest AB i Umeå er glad, men ikke spesielt 
overrasket over de positive reaksjonene.

– Dette er ikke bare vår mest omfat-
tende lansering av hogstmaskiner noen-
sinne. Vi snakker faktisk om begynnelsen 
på en helt ny æra, sier Ettemo, som har 
hatt hovedansvaret for utviklingen av den 
nye maskinserien. Han forklarer at alle 
maskinene har nytt felles design, ny felles 
hytteløsning, nye motorer, og de har alle 

et helt nyutviklet og unikt hydraulikksys-
tem med mer olje, tre pumper og doble 
hydraulikkretser.

Rett trykk på rett sted
Økt motorkraft innebærer høyere effekt 
via hydraulikksystemet, som nå inne-
holder 46 prosent mer olje enn tidligere, 
og som fordeles via tre pumper, hvorav 
én alltid betjener transmisjonen.

– Vi har samtidig gitt oljen fritt leide 
gjennom hele systemet uten for trange 
eller for romslige passasjer. Resultatet er 
alt i alt at maskinføreren kan kjøre flere 
kran- og aggregatfunksjoner samtidig 
med maksimal hydraulikkeffekt, som 
å svinge kranen, mate ut stokken og 
forflytte maskinen. Og alt dette uten at 
det går på bekostning av maskinens fram-
drift i terrenget, oppsummerer Ettemo. n

IMPONERT: 
Tobias Ettemo, 

Aadne Olsrud 
og Erik Øverbø 

studerer Komat-
su 931 under 

arbeid ved 
hovedanlegget 

på Stange.

Mikael Råheim i 
Valdres Skog AS var 
spesielt interessert i 
den nye maskinhytta 
da han og to kolleger 
tok de nye Komatsu 
hogstmaskinene i 
nærmere øyesyn.

Hyttene i alle Komatsus hogstmas-
kiner, 901, 911, 931 og 951 er nå 
helt like. Dette er veldig godt nytt, 
synes Råheim. 

– Plassen i hytta er merkbart 
større, og ikke minst er sikten 
forbedret alle veier, forklarer Mikael 
Råheim til kollegene Kasper Snel 
og Egil Holen, sistnevnte med 20 
år i bransjen.

– Innvendig støynivå skal også være 
mye lavere, og vi legger særlig merke til 
at sikten rundt om er mye bedre enn før. 
Spesielt liker jeg frontrutas større glass-
flate i underkant som vil avhjelpe mye når 
vi jobber i bratt terreng. Sikten bakover 
er også bedret med bare én vindusstolpe, 
mot tidligere to, sier Egil Holen.

HYTTETUR: 
Mikael Råheim, 

Egil Holen og 
Kasper Snel 

studerer den 
nye hytta på 

Komatsu 931.

Hytte med  utsikt

Mannen bak 
testspakene
Mikael Sundling har vært trofast 
maskintester for Komatsu Forest 
i 16 år. På Stange utnyttet han 
den nye teknologien i hogstmas-
kinene til fulle.

– Under utviklingen av denne nye maskinserien 
har jeg merket forbedringene godt, sier Mikael 
Sundling.

Det er særlig økt motorytelse og nytt hydrau-
likksystem han har festet seg ved. Én pumpe til 
transmisjonen og to andre til alle øvrige arbeids-
momenter er noe helt nytt, og løsningen gir et 
fantastisk kraftoverskudd, mener han.

– For å illustrere kan jeg faktisk kjøre full hogst- 
og kappeprosedyre med motoren på tomgang, 
noe man selvsagt ikke gjør i praksis. Motorene 
leverer høyest moment rundt om lag 1500 o/
min. Og ny motorteknologi med lavere utslipp 
har faktisk resultert i høyere motoreffekt enn før. 
Volumet i 911-motoren er for eksempel redusert 
fra 7,4 til 6,6 liter, men den leverer nå hele 231 
hk ved 1900 o/min, sier Sundling.
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Anleggsbransjen har 
utviklet seg mye de senere 
årene. Nå bygges store 
veianlegg uten at en eneste 
tradisjonell tegning skrives 
ut. Og alt lagres i skyen.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

På det årlige Novapoint brukermøte, 
som ble arrangert av Vianova Systems i 
slutten av april, møttes byggherrer, rådgi-
verbransjen, entreprenører og andre i 
samferdselssektoren for å høre om bl.a. 
3D-prosjektering og skyløsninger.

– Svært effektivt
– Alle verktøyene vi bruker på prosjektet 
«snakker sammen». Alle tekniske fag er 

samlet i samme modell, for å være sikre 
på at alle jobber i samme filsett. Alle 
involverte ser alle fag, og det fører til 
mindre kontroll og mer effektivt arbeid, 
sa prosjektdirektør Frode G. Bjørvik i 
COWI om erfaringene fra E16-prosjek-
tet Nybakk-Slomarka.

– Vi begynte på «bar bakke» på dette 
prosjektet, med to nye verktøy som var 
helt nye for oss i COWI. Men folk var 

positivt innstilt, og jeg må si vi har blitt 
fryktelig glad i skyløsingen. Det å ha ett 
datasett som kan deles, uten å måtte flytte 
filer rundt omkring er rett og slett svært 
effektivt. Det forenkler delingen mellom 
kontor, underkonsulenter og byggherre 
betraktelig. Alle er på samme plattform – 
rett ut i skyen – med brukertilgang riktig-
nok, men veldig uproblematisk. Dette gir 
uten tvil bedre kvalitetskontroll og mindre 
behov for tverrfaglig kontroll, slo han fast.

iPad til «alle»
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen (E6 
Gardermoen-Kolomoen og Dovreba-

nen Eidsvoll-Hamar), har også positive 
erfaringer med nye løsninger som har 
blitt prøvd ut.

– Vi har hatt fokus på innovasjon og 
tatt i bruk veldig mye ny teknologi på 
dette prosjektet. Vi befinner oss egentlig i 
et paradigmeskifte, og både byggherre og 
entreprenører har hatt utstrakt bruk av 
nettbrett, sa Torbjørn Tveiten i ViaNova.

– Som entreprenør er det selvsagt 
viktig å få gode data. At vi her har jobbet 
modellbasert i stedet for tegningsba-
sert har gitt en helt annen mulighet til å 
kontrollere det vi bygger, fortalte Espen 
Røed Dahl i Zenith Survey.

– Vi fant fort ut at nettbrett var det 
rette å gå for, så vi innførte iPad til alle 
driftsledere, formenn, anleggsledere og 
alt av Geomatikk-personell. Det har 
blant annet medført at vi ikke printer 
en eneste tegning på hele prosjektet. Alt 
blir i stedet lagt i dropbox.

3D-Demonstrasjon
Røed Dahl hadde også en «live» demon-
strasjon av tre ulike «apper» på en iPad. 
Forsamlingen fikk blant annet se et 
delprosjekt fra alle vinkler, med farge-
koder for de forskjellige fag, og hva som 
var bygget og hva som gjensto. Videre 
hentet han enkelt ut størrelser, mengder 
og dimensjoner på alt fra tunneler og 
masser til rør og kabler.

– Alle er kanskje ikke like glade i ny 
teknologi. Men de fleste har vært veldig 
glade for å slippe tegninger, forsikret han.

Kommet for å bli
Øyvind Moshagen, Statens vegvesens 
prosjektleder for E6-prosjektet Frya-
Sjoa, fortsatte lovprisingen av den nye 

teknologien. 3D-prosjektering og BIM 
(bygningsinformasjonsmodellering) er 
kommet for å bli, konkluderte han.

– E6 Frya-Sjoa er i dag Norges største 
veiprosjekt, med hele åtte millioner 
kroner om dagen i omsetning. Bygge-
kontraktene i vegvesenet har en veldig 
dårlig statistikk. De siste fem årene har 
kontraktssummen i vegvesenets bygge-
kontrakter økt med gjennomsnittlig 27 
prosent sammenlignet med opprinnelig 
kontraktssum. Og det var litt av baktep-
pet vårt her; dette prosjektet kan jo ikke 
sprekke med 27 prosent – det ville jo blitt 
to milliarder kroner, sa han.

25 år etter oljebransjen
Store deler av disse kostnadsoverskri-
delsene er i stor grad for dårlig kvalitets-
sikring i prosjekteringsarbeidet, ifølge 
Moshagen. Så hva skal man gjøre for å 
unngå dette?

– Vi ville ha høyere kvalitet i grunnla-
gene våre, og vi hadde veldig tro på dette 
med 3D og BIM. 3D-illustrasjoner og 
3D-bilder var kanskje forbundet kun med 
visualisering tidligere, men når jeg tenker 
på og snakker om 3D, handler det ene og 
alene om kvalitet, sa Moshagen og viste 
til at oljesektoren faktisk har gjort dette 
med suksess helt siden åttitallet.

– Under utbyggingen av Gullfaks B i 
1988 jobbet man med tverrfaglige modeller. 
Det ble brukt åtte millioner kroner på å lage 
en modell av oljeplattformen før den ble 
bygget i full størrelse. De fokuserte på hvor 
viktig det var å kvalitetssikre de ulike fagene 
mot hverandre, og de prøvemonterte alle 
fagbitene på modellen. I dag gjøres dette 
på data i 3D, men det er nøyaktig samme 
konseptet, forklarte han. n

Veibygging i skyene

LIVE-DEMO: Espen Røed Dahl i Zenith Survey viste forsamlingen hvor lett det er å jobbe med 3D-modeller ved hjelp av kun en iPad. Torbjørn Tveiten fra 
ViaNova følger spent med.

OVERBEVIST: 3D-prosjektering og BIM (bygningsinformasjonsmodellering) er kommet for å bli, 
konkluderte Øyvind Moshagen fra Statens vegvesen.

AKTUELT AKTUELT
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Park & Anlegg kjøpte 
10 Cat-maskiner da 
de arrangerte fagdag i 
slutten av april.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Vi er ydmyke og takknemlige for å 
ha inngått denne avtalen med Park & 
Anlegg, sier selger i Pon Equipment, 
Ivar Holt.

– Park & Anlegg er en svært god kunde 
for oss. Det er også litt artig å tenke på at 
vi solgte dem deres første maskin like etter 
de starta opp i 1997. Det var en 3-tonner, 
som jeg mener å huske de betalte 665 000 
kroner for, sa Holt med et smil.

40 Cat-maskiner
Maskinene Park & Anlegg nå har kjøpt 
er: Seks beltegravere, fra 312EL på 15,7 
tonn og opp til 329EL i Heavy Duty High 
& Wide versjon på ca 34 tonn, to hjulgra-
vere av den nye M318F, én servicehjul-
laster 938K, samt anleggsvalsen CS66B 
med full GPS og dokumentasjonssystem. 
Cat-flåten til Park & Anlegg teller etter 
dette ca. 40 maskiner.

Nytt hovedkontor
Nyheten om maskinkjøpet ble altså 
sluppet på en fagdag arrangert av Park 
& Anlegg ved deres hovedkontor på 
Hafslundsøy nord for Sarpsborg i slutten 
av april. Folk strømmet til – byggherrer, 
kunder, leverandører og skoleungdom 
– for å se på messeutstillingen, høre på 
foredrag samt pleie eksisterende kontak-
ter, og knytte nye. Dette er andre gang 
Park & Anlegg arrangerer en slik fagdag.  
Neste gang blir kanskje et helt annet sted. 
Hovedkontoret skal nemlig flyttes til 
Grålum, som ligger nærmere både Sarps-
borg og E6, og er lettere tilgjengelig rent 
logistikkmessig. Bedriften regner med å 
flytte inn i 2017. n

Storsalg på  fagdag

HANDSHAKE 
Selger Ivar 
Holt i Pon 
Equipment, 
gir et tilfreds 
håndtrykk til 
daglig leder 
Jack Valleraune 
(t.h.) og 
kalkulatør Lars 
Erik Lunde i 
Park & Anlegg.

SAMLING Jack Valleraune innleder den faglige 
delen for de fremmøtte.

SKOLEUNGDOM Park & Anlegg AS samarbeider med skoler og er en stor og viktig lærlingebedrift. 
Store grupper med skoleelever var tilstede på fagdagen. Her er det Simen Larssen, ansvarlig for 
innkjøp og markedsføring i bedriften som informerer.
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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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IRM Norge AS
Tlf: 63 84 62 00
mail@irm-norge.no
www.irm-norge.no

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 

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

DET SKJER 2015
Mai
22.-28. World Tunneling Congress. Dubrovnik, Kroatia. 

Juni
4.-6. SkogsElmia. Jönköping, Sverige. 
6. Skogskolen 50 år. Saggrenda, Kongsberg.
18.-19. London Build. London. 
18.-20. Transportmessa. Oslo Hellerudsletta. 

August
12.-18. Arendalsuka. Arendal

September
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. (NB: NY DATO)
 
November
2.-3.  International construction equipment forum.  

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

Desember
3.-4.  CPOS leverandør- og brukerkonferanse. Hønefoss.
 (NB Korrigert dato)

2016
19.-21. januar. Arctic Entrepreneur. Gardermoen. 
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
Januar Arctic Entrepreneur. Gardermoen. 
22. februar. Samoter (anleggsmesse). Verona, Italia. 
9.-16. juni. World Tunneling Congress. Bergen. 
31. aug.-2. sep. Entreprenad Live. Stockholm. 

2018
Januar Arctic Entrepreneur. Gardermoen.
2.-6. mai. Vei og Anlegg 2018. Hellerudsletta. 

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

Maskinstyring på frammarsj 
Park & Anlegg benyttet 
også fagdagen til å skryte 
av maskinstyring, som blir 
installert på stadig flere av 
bedriftens maskiner. 
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Vi kjøpte det første GPS-systemet til 
maskin i 2007. I dag har vi 25 gravemas-
kiner med maskinstyring/GPS, to dosere 
med GPS og én traktor med skjær som 
går med totalstasjonstyring. Der styrer 
vi skjæret både med tilt, sensor og total-
stasjon, fortalte anleggsleder Terje H. 
Jakobsen i Park & Anlegg.

Den typiske bruken av maskinstyring er, 
ifølge Jakobsen, at selskapet får data fra 
oppdragsgiver, som bearbeides ved hjelp 
av dataprogrammer, før det legges inn i 
maskinen eller hos stikkeren. 

– Hvis en oppdragsgiver ikke har så gode 
data, så har vi dyktige folk som kan lage model-
ler på kontoret og legge over i maskinene. Det 
er to-veis kommunikasjon mellom datamas-
kinen på kontoret og anleggsmaskinen. En 
av fordelene for oppdragsgiver er at når det 
kommer nye data, som gjerne skjer én gang i 
uka, så går det raskt å få data ut til maskinen, 
slik at den ikke behøver å stå og vente. 

Kalibrering for hver skuffe
Jakobsen viste videre hvordan maskinsty-
ringen er montert på maskinen, med to 
antenner bak, en skjerm inne i hytta og 
sensorer i alle knekker, samt tiltsensor for 
å kunne få nøyaktige GPS-målinger også 
ved bruk av tiltrotatoren.

– Maskinen blir satt opp med kalibrering 
med hver skuffe man har; for eksempel 
pusseskuffe eller graveskuffe med og uten 
rototilt. På den måten er det bare å velge 
skuffe og maskinen vet til enhver tid nøyak-
tig hva som er riktig høyde, forklarte han.

Skepsis
– Mange er skeptiske til GPS og maskin-
styring på gravemaskin. På et prosjekt vi 
har hatt for Jernbaneverket over flere år 
på Ski, har det ikke vært aktuelt å tenke 
GPS, verken hos stikker eller i maskin – 
der er det kun totalstasjon som gjelder. 
Men dere som holder på med VA vet jo 
at for å måle inn et punkt med en GPS 
med høydenøyaktighet på pluss/minus 
3-4 cm og et grunnriss på 5 cm er det 

mer enn godt nok å bruke en 
maskin med en skuffe som er 
godt kalibrert, sa Jakobsen til 
forsamlingen.

– Det sier seg selv at det er 
visse utfordringer med GPS 
på en gravemaskin, for det 
blir jo en del slitasje, men det 
kan man kompensere ved å 
kalibrere ofte, sa han. n

FREMTIDEN: Ingen tvil om at 
maskinstyring og GPS er kommet for 
å bli. Anleggsleder Terje H. Jakobsen 

i Park & Anlegg fortalte om Park & 
Anleggs satsing på nettopp dette.
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MEF HAR ORDET

19 måneder med FrP/Høyre-regjering. 
Fornøyd eller ikke fornøyd?

Trond Johannesen

Det er bra at regjeringen nå endelig reverserer permitteringsreglene og at den 
har lyttet til næringslivet. MEF har jobbet lenge for å få endringer her. Dette ble 
stadfestet i revidert nasjonalbudsjett 2015 som ble lagt fram den 12. mai.  Fra 
og med 1. juli vil arbeidsgivers lønnsplikt bli endret til 10 dager – ikke 20 som 
nå.  Det vil igjen bli enklere å permittere – bedriftene vil unngå oppsigelser og 
på den måten få muligheten til å beholde verdifull kompetanse.

Men hva med samferdselspolitikken? Regjeringen har nå sittet ved roret i vel 
19 måneder og vi begynner å se konturene av en ny samferdselspolitikk. Regje-
ringen er opptatt av å få mer ut av de pengene de bevilger til vei og jernbane.  

Regjeringens skryteliste 
Her er noen elementer fra regjeringens skryteliste så langt når det gjelder 
samferdselspolitikken:
• Oppretter et nytt veiselskap som skal bygge et mer helhetlig og effektivt 

hovedveinett
• Opprettet et infrastrukturfond med 70 milliarder i kapital som blant annet 

skal sikre stabile og forutsigbare bevilgninger til vedlikehold av landets 
infrastruktur

• Startet arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane 
– etterslepet reduseres for første gang på flere tiår

• Framskyndet 25 veiprosjekter gjennom økte bevilgninger og raskere beslut-
ninger

• Startet arbeidet med  å reformere bompengesystemet for å spare bilistene 
for penger, ved å fjerne bomstasjoner, slå sammen bomselskaper og redu-
sere finansieringskostnadene

• Økt bevilgningene til jernbanen med 50 prosent etter regjeringsskiftet

Det er mange gode tiltak som er satt i gang. Regjeringen har som mål å følge 
Nasjonal Transportplan  2014-2023 som ble vedtatt i 2013.

Vi i MEF er spent på det nye veiselskapet som skal være operativt 1. januar 
2016. Selskapet skal fullføre sju utvalgte veiprosjekter innen 20 år med 100 
milliarder fra statskassen og 30 milliarder gjennom bompenger. Selskapet 
skal selv bestemme hvilke veistrekninger som skal bygges ut først. Statens 
Vegvesen skal ha ansvaret for annen veibygging i kongeriket.

Det blir spennende å følge med på den videre utviklingen av selskapet. 
Hvordan blir grensegangen til Statens vegvesen? Hvordan kommer rekrut-
teringen av medarbeiderne til å skje? Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 
sier: «Vi skal få en slank og strømlinjeformet organisasjon hvor fagfolk skal 
få velge sin gjennomføringsmetode. Jeg tror vi kan få bygd mer helhetlig 
vei og med bedre standard enn det som er blitt lagt opp til tidligere. Vi 
skal bygge billigere og bedre veier, men det skal ikke gå på bekostning av 
trafikksikkerheten.»

Jeg synes det er positivt at myndighetene tar grep og prøver ut nye organi-
seringsformer som i større grad sikrer at lengre sammenhengende streknin-
ger blir bygd ut, med en finansiering som følger framdriften i prosjektene. 
Men, det er et stort men: Dette vil bety svært store kontrakter. Det er derfor 
viktig for MEF at myndighetene ikke nedprioriterer leverandør-utvikling, og 
at det framover også finnes veiprosjekter tilpasset de små og mellomstore 
entreprenørene.  

Ha en fin forsommer!

MEF anbefaler Storebrand

Ekstra gunstige betingelser på tjenestepensjon for deg som MEF medlem.
Din bedrift får anbefalinger og løsninger som tilpasses bedriften.                                                              
De ansatte gis nyttig informasjon om sin pensjon og sine ansattefordeler. 

Ring oss på 22 31 52 77 eller les mer på storebrand.no/mef



Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

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

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
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Region Nord 

God oppslutning om 
HMS-dagen 
9. april ønsket Regionsjef Randi Pedersen 
hjertelig velkommen til de over 50 deltagerne 
på MEFs første HMS-dag for anleggsbransjen i 
nord.  Hovedtema for dagen var HMS – hvem 
er det sitt ansvar? , Rus- og spillproblematikk, 
Arbeid på veg og Når ulykken er ute.

Det var mange gode innlegg med påfølgende 
diskusjoner. Alle presentasjonene kan lastes 
ned fra medlemsnettet på mef.no. 

MEF takker alle fremmøtte og forelesere for 
deltakelsen og ønsker på gjensyn til neste år.

Tariffseminar i Målselv 
fjellandsby
15.-16. april samla MEF og NAF tariffbedrifter til tariffseminar. Tariffsemina-
ret har som målsetting å gi tillitsvalgte og daglig leder en felles tilnærming til 
tariffavtalens bestemmelser, samt gi en nærmere rolleavklaring. Ved å legge 
tilrette for et felles utgangspunkt blir vilkårene for konstruktiv dialog og 
kommunikasjon bedre. Underveis i seminaret var det felles gruppeoppgaver.

Medlemstreff og scootertur i Finnmark
MEFs avdeling i Finnmark gjennomfører hvert år et 
medlemstreff kombinert med scootertur. Til samlingen invi-
terer styret også noen leverandører og gjester som i løpet 
av siste år har gjort seg fortjent til å få delta på treffet. 

I år var medlemstreffet 10. – 12. april, og det deltok 24 
personer. Noen startet scooterturen i Alta og andre fra 
fjellstua i Jergul. Etter lunsj gikk turen til Kautokeino via 
Masi. I Kautokeino var det medlemstreff for de som deltok 
på turen, samt medlemmene i Kautokeino. Det var også 
møte lørdag formiddag før scooterturen fortsatte til Jergul. 
Totalt ble det kjørt ca. 390 km på «kryss og tvers» av 
Finnmarksvidda i et fantastisk flott vær. Gruppa passerte 
store reinflokker, og man kunne se store flokker med ryper.  
De av deltakerne som valgte badestampen ute på terrassen 
lørdagskveld, fikk oppleve et fantastisk nordlys. Årets tur 
inneholdt alt, flott vær, lettkjørte og gode scooterløyper, 
god stemning rundt kaffebålet og ikke minst friske disku-
sjoner og kommentarer da gruppa gjennomførte «after 
scootering» rundt bålet i Jergul.

Vi trenger lærebedrifter 
i Finnmark
Alle medlemsbedrifter i OKAB har fått tilsendt liste over 22 ungdommer som ønsker 
læreplass. Vi trenger flere som kan ta inn lærlinger!

Mange firma har godt med arbeid og klager over at det er vanskelig å få tak i gode 
anleggsfolk. Nå har firmaene mulighet til både å hjelpe ungdommen med å få fagbrev, 
samt å få utdannet de dyktige anleggsarbeidere som firmaet trenger. Det utbetales et 
offentlig tilskudd til lærebedriften. 

Ta kontakt så kan vi diskutere hva som kreves for å bli lærebedrift. OKAB er behjelpe-
lig med å søke om å få bedriften og faglig leder godkjent, samt skrive lærekontrakten.

Kurs og medlems-
møte i Svolvær
I kjølvannet av VM i skreifiske arrangerte MEF et kurs og 
et medlemsmøte i Svolvær 23. mars. Kurset Jus i perso-
nalarbeid - etablering av og innhold i et arbeidsforhold 
hadde 15 engasjerte deltagere som fikk frisket opp kunn-
skapene om grunnleggende regler knyttet til ansettelser. 

Kort etter kurset var det duket for medlemsmøte 
for bedrifter i Lofoten. På agendaen sto arbeidsgivers 
styringsrett, kort info om MEFs KS-system og ellers tema 
som opptok deltagerne. 

Styret i MEF avdeling Nordland avholdt også konsti-
tuerende styremøte i Svolvær og var til stede og møtte 
medlemmene på medlemsmøtet. 

Region sørøst

Lærlingsamling 
Topp motiverte sisteårslærlinger fra Telemark, Vestfold 
og Buskerud var samlet for en faglig oppdatering før 
fagprøven. 

Den første delen var teoriundervisning inne, mens 
siste delen ble benyttet til arbeidsstikking ute i flott 
vårvær. De hadde også besøk av regionalt verneombud 
som redegjorde for arbeidet de gjør ute i bransjen.

Medlemsmøte i Alta
Mandag 27. april holdt avd. Finnmark medlemsmøte i Alta 
hvor Statnett og Alta kommune deltok og informerte om deres 
utbyggingsplaner.

Statnett informerte om utbyggingen av en linje fra Ofoten til 
Hammerfest. Det vil bli en totalentreprise, hvor en forventer 
en anbudspris på 3 – 4 milliarder kroner. Det vil bli en god del 
oppgaver hvor lokale entreprenører kan være underentreprenør. I 
Alta blir det bygd egen stor trafostasjon. Dette blir egen entreprise. 

Alta kommune redegjorde for deres utbyggingsplaner i 2015 og 
de nærmeste årene.  Alta kommune har mange store interessante 
prosjekter for maskinentreprenørene. Det er bl.a. nytt boligfelt på 
Gakorimyra og i Saga. Alta kommune har planlagte prosjekter for 
over 1 milliard krone. Les mer om planene på MEFs medlemsnett. 

20 sisteårslærlinger fra Telemark på 
Nome VGS, avd Lunde

25 sisteårslærlinger fra Vestfold

21 sisteårslærlinger 
fra Buskerud var 
samlet på Saggrenda 
(Kongsberg VGS).
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Region Øst

Kurs for lærlinger
Mandag, tirsdag og onsdag i uke 18 ble første kurset 
for lærlinger i anleggsfagene gjennomført med delta-
kere fra bedrifter i Hedmark og Oppland.

Kurset ble avviklet på Solør v.g.skole avd. Våler 
med Henning Olsen som kursansvarlig. De tre dagene 
besto av teoretiske og praktiske oppgaver ledet av 
faglærer Jon Mo.

Emner som ble gjennomgått på kurset var bruk av 
laser, niveller kikkert og kontroll av disse. Masse-
beregning, tegningsforståelse, bruk av tegninger og  
maskinstyring.

Nye handels-
avtalepartnere 
for leie av utstyr
MEF Region Øst har fått to nye avtalepartnere for 
leie av utstyr: Ekspert utleie AS og Cramo AS.

Avtalene omfatter leie av maskiner, utstyr, brakker 
og moduler og gir medlemmene i MEF Region Øst 
svært gode priser.

Husk å si fra at du er MEF-medlem ved kontakt. Se 
mer informasjon på medlemsnettet. Husk å si fra at 
du er MEF-medlem. Se mer informasjon på medlems-
nettet. 

Besøk fra 
departmentet
Onsdag 29. april hadde Landbruks- og matdepartementet (LMD) 
sin skogseksjon et lite opphold på Solør videregående skole, 
studiested Sønsterud. Besøket var i anledning LMD sitt todagers 
opphold i Hedmark.  Med på ulike arrangementer disse dagene 
var også representanter fra Fylkesmannen i Hedmark.

Styremedlem i skogstyret i MEF og skogsentreprenør Ivar 
K. Hoff og John-Are Silset fra OKAB region øst hadde innlegg 
med fokus på rekruttering, lærlingeordningen og noen ønsker 
rundt Prosjekt til fordypning (PTF) som er et viktig redskap for 
å skape kontakt mellom elev og bedrift.

Etter innleggene fikk gjestene en liten innføring i hogstmas-
kin-simulatoren som skolen har. Erlend Kvalvaag fra VG2-skog-
bruk viste fram sine ferdigheter mens faglærer Ola Nymoen ga 
en kort informasjon.

F.v. Bjørn Haugen (Transportkompetanse), Edvard Rustad (OKAB), 
John-Are Silset (OKAB), May Grethe Skjelsvold (NLF), Guttorm 
Tysnes (NLF), Tom Frydenlund (Opplæringskontoret for Transport 
og logistikk), Solvår M. Strand (MEF), Jan Myrvold (MEF) og Charles 
Galaasen (Opplæringskontoret for Transport og logistikk).
FOTO: JO KJETIL HEGGELUND, HAMAR ARBEIDERBLAD

Region Vest

Medlemsmøte 
i Bergen
Styreleiar Øystein Hope opna det første medlemsmøtet i avdeling 
Nord Rogaland og Hordaland på Scandic Ørnen Hotell i Bergen 
21.april med ei oppsumering av kva avdelingsstyret og avdelinga 
har arbeidd med og planer for første halvår. 

Det deltok 51 personar på medlemsmøtet som representerte 
27 medlemsbedrifter.

Tema for medlemsmøtet var nye rutinar for gravemelding og 
kabelpåvisning, CE-merking av steinmaterialar og oppdaterin-
gar i MEF KS/HMS system.

Medlemsmøtet blei avslutta med ein god middag og faglig 
sosialt samvære.

Medlemsmøte for 
avd. Sogn og Fjordane
MEF avdeling Sogn og Fjordane held medlemsmøte 01-2015 
på Thon Jølster Hotel den 28. april som vart leia av styreleiar 
Harald Kvame. Det deltok 49 personar frå 34 medlemsbedrifter.

Tema på medlemsmøte var nye rutinar for gravemelding og 
kabelpåvisning, CE-merking av steimaterialar og oppdateringar i 
MEF KS/HMS system.

Medlemsmøtet blei avslutta med ein god middag og faglig 
sosialt samvære.

Nyansatte
Holm Grimsrud er ansatt advokatfullmektig 
ved juridisk avdeling på hovedkontoret 
i Oslo. 

Lars Roan er ansatt som rådgiver i Region 
Midt, Trondheim. 

Frode Fadum Holm er ansatt som opplæ-
ringskonsulent i Region Sørøst, Tønsberg. 

Odd Magne Rege er ansatt som opplærings-
konsulent i Region Sørvest, Stavanger. 

Stian Eikevik er ansatt som opplæringskon-
sulent i Region Vest/Bergen.

Vi ønsker alle fem hjertelig velkommen til MEF og OKAB!

MEF-NYTT MEF-NYTTMEF-NYTT
Skog, ressurser og miljø

25 års 
medlemsskap
Daglig leder Erling S. Moe fikk  på skogavdelingens 
møte den 22. april 2015, Stjørdal  - overrakt MEF`s  
plakett for sine 25 års medlemskap. Firmaet Moe 
Erling S. AS meldte seg inn i MEF den 19. 10. 1988 og  
som et av de første  innovative skogsentreprenør- 
firmaene i Nord-Trøndelag.

Flytter til 
Prøysens rike
Regionskontoret til MEF Region Øst, Norges Lastebileier-
forbund (NLF) Hedmark og Oppland, Opplæringskontroet 
for anleggs- og bergfag (OKAB) og Opplæringskontoret for 
Transport og logistikkfag flytter sammen på Rudshøgda fra 
høsten av. Det blir store fine lokaler, med større møterom  
og ikke minst et auditorium som tar 160 personer.

Det blir en spennende høst og vi håper dere stikker 
innom for å hilse på oss i våre nye lokaler fra 1. 
oktober!

På bildet ser vi 
Erling S. Moe 
med Einar 
Østhassel i MEF.

Hovedkontoret

Nytt om navn i MEF
Oskar Tore Åsen er ansatt som ny regionsjef i Region 
Sørvest. Oskar tiltrer stillingen 1. juli 2015 når Svein Myhr-
vold går av med pensjon.

Espen Alvestad er ansatt som ny regionsjef i Region Øst.  
Espen tiltrer stillingen 1. juli 2015 når Jan Myrvold går av 
med pensjon. 

Vi gratulerer de nye regionsjefene samtidig som vi takker av 
Svein Myhrvold og Jan Myrvold for lang og tro tjeneste i MEF. 

Oskar Tore ÅsenEspen Alvestad
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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

KONSEKVENSER: – Borerigger uten vernebur 
er ulovlig, sier Arbeidstilsynet i en reportasje i 
dette bladet. 

Det er ikke bra, for å si det mildt. Kan det 
virkelig være tilfelle? Er det en papirflytter som 
har tolket for mye ut av lovteksten? Skal tilsynet 
over natta gjøre 95 prosent av alle norske 
borevogner ulovlige, basert på en generell regel 
som har vært der i 20 år? Har de noe som helst 
begrep om konsekvensene det får i praksis?

Spørsmålene er mange. Vi oppsøker Arbeids-
tilsynet for å få svar på høyeste hold, og sjekker 
ut hvordan andre instanser ser på saken. 

NESTE 
NUMMER
Kommer 29. juni
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For at du skal være best mulig 
forsikret, spør vi ekspertene om råd

If og MEF har samarbeidet om å skreddersy forsikringer til MEFs medlemmer lenge.
Hvilke dekninger som må være med, hvor store utbetalingene skal være hvis uhellet 
er ute – ja til og med hvor mye forsikringene skal koste, blir vi enige om sammen.

Velger du If kan du altså være helt trygg på at forsikringen 
din er laget av noen som virkelig kjenner din hverdag.

Vi skal ha Norges beste forsikringer for entreprenørbransjen. Derfor er det helt 
naturlig for oss å søke råd hos de som kan mest om bransjen – entreprenørene.

I samarbeid med:

Vil du vite mer? Besøk www.if.no/mef eller ring 02400.
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http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Volvo setter igjen ny standard for hjulgravemaskiner med nye EW160E. Med Steg IV motor, 
bedre førerkomfort, lavere drivstofforbruk og forbedret presisjon, er nye Volvo EW160E en 
suveren maskin. Forbedret trekkraft med 7% bidrar til en sterkere og mer robust maskin for 
kjøring i terreng eller langs vei. Ny hydraulikksentral og hovedpumpe gir optimal samkjøring 
og presisjon på graveaggregatet, som igjen fører til redusert drivstofforbruk. Nytt design på 
chassis og rattstamme gir føreren enda bedre sikt både fremover og ut over høyre hjul.  
Nye Volvo EW160E setter ny standard for komfort, presisjon og lønnsomhet!

Nye e-serie HJULGRAVER
ny standard for komfort, presisjon og lønnsomhet

EW160E_endelig_feb2015.indd   1 10.02.2015   09:04:36


