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HESSELBERG MASKIN AS  \ Ulvenveien 84, Postboks 185 - Økern N 

\ 0510 Oslo \ Tlf: 22 88 72 00  \  www.hesselbergmaskin.no 

Driftsvekt: Ca. 23 tonn
Motor: Komatsu SAA6D107E-3, turboladet Common Rail direkteinnsprøytet 
lavutslipps EU Steg IV motor med KDPF dieselpartikkelfilter og AdBlue® enhet, 
6 sylindre, 6,69 l, 123 kW/165 hk
Førerhytte: Stor veltesikker (ROPS) hytte. Støynivå i hytta: 67 dB(A). Spaker integrert i 
setet med nøytralposisjonssystem for økt sikkerhet
Standard stikke: 2.900 mm

KONTAKT OSS I DAG FOR MER INFORMASJON

\ M E R  KO M FO R T 
&  Y T E L S E !

KOMATSU PC210LC-11

• Stabil, stor løftekapasitet
• Stor hytte med høy komfort 
• Lite støy og vibrasjon
• Integrerte spaker i setet
• Auto tomgangsregulering med 

stoppfunksjon

Standard utstyr:
- Ryggekamera

- En dobbeltvirkende 
hydraulikkrets frem på stikke

- Sentralsmøring
- Komtrax™ maskinkontrollsystem med 

kommunikasjon via mobilnettet
- Komatsu Care vedlikeholdsprogram

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.



For at du skal være best mulig 
forsikret, spør vi ekspertene om råd

Siden 1975 har If og MEF samarbeidet om å skreddersy forsikringer til MEFs medlemmer.
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:

For å snakke med en av våre MEF-eksperter, ring 815 11 466.
Du kan også lese mer på www.if.no/mef
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• 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
PowerTech Information Systems AS innfører brukerbetaling på utlevering 
av kart og påvisning i felt fra 1. september.

Følgende netteiere har allerede innført brukerbetaling på gravemelding 
og kabelpåvisningstjenesten:

Telenor og Canal Digital
Asker og Bærum kommune (kun kabelpåvisning)
Broadnet AS, Akershus Energi Varme AS og Hålogaland Bredbånd AS

     
Visse byggherrer vil fortsatt få utført tjenesten gratis.
Kravene til gjennomføring av tjenesten vil være uendret.

For flere detaljer se  www.gravemelding.no   
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Gjør det skikkelig
Leire kan være et uforutsigbart materiale å jobbe med. Desto viktigere er det å gjøre det med full 
kontroll, med det best egnede verktøyet. 

De to ferske anleggsingeniørene Enoch By og Martin Støver-Hofstad (side 42) har gjort et stykke 
praktisk forskning det står respekt av: Komprimering av leire i grøft med maskinbåren vibroplate. 
Det var temaet for bacheloroppgaven de to gjorde som fullføring av sin ingeniørutdannelse. Vibro-
plate på gravemaskin brukes i stadig større utstrekning. Den kan gjøre det enklere å komprimere i 
trange grøfter eller på utilgjengelige steder. Undersøkelsene viste blant annet at vibroplata gjør en 
bedre jobb enn grøftevals. 

Men det finnes lite eller intet skriftlig om hva som er ”riktig” måte å bruke vibroplata på. Med flinke 
folk i og utenfor maskin, og med etterkontroll av komprimeringen blir det som regel bra. Men gjet-
ting, øyemål og godt håndlag er lite kompatibelt med et stadig sterkere dokumentasjonspress fra 
byggherresiden. Her er det prosedyrer og skriftlighet som gjelder. Jobben By og Støver-Hoftstad har 
gjort er en god start på veien mot velprøvde prosedyrer for grøftekomprimering med maskinbåren 
vibroplate. 

Rystelser forårsaket av sprengninger er det enda viktigere å ha kontroll på. Der er målinger basert 
på beskrivelser i bransjestandard et viktig verktøy. Sprengningsentreprenørene hadde god kontroll 
med NS8141. Helt til den ble revidert i fjor. Med det nye tallgrunnlaget har det blitt fullstendig bingo 
(side 38) hvilke utslag man har fått på rystelsesmålerne, til stor frustrasjon for skytebaser og ledere. 

Heldigvis har Standard Norge nå gjenopplivet den gamle versjonen av NS8141 
for en periode, mens man finner ut hvor det gikk galt. Det nytter å si i fra. Bare 
synd at det må gjøres oppatt-arbeid. Det hadde vært bedre å gjøre det skikkelig 
første gang. 

Jørn Søderholm
jos@mef.no

FEIRET 50 ÅR: Skogskolen i 
Saggrenda ved Kongsberg 
fyller 50 år i år. Det ble mar-
kert med en stor jubileums-
fest før skoleårets slutt i juni. 
Det ble konkurrert (bildet), 
servert helgrillet elg, demon-
strert, lekt og diskutert. 
Bortimot 700 mennesker var 
innom, i følge parkeringsvak-
ta. Vi gratulerer med dagen. 
(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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CO2-utslipp fra 100 – 119 g/km (1,6 TDCi 95 HK – 1,0 EcoBoost 100 HK).
Blandet drivstofforbruk fra 0,38 – 0,52 l/mil (1,6 TDCi 95 HK – 1,0 EcoBoost 100 HK).

FORD TRANSIT CONNECT
Den kjører som en personbil. Men tar 3,6m3 og så mye som  
1.000 kg nyttelast. Er tøff, praktisk, pålitelig og komfortabel.  
Med utstyr som ryggekamera, navigasjon, SYNC med nødhjelps
assistanse, auto matisk klimaanlegg. Active City Stop…
En bil som senker driftskostnadene og øker produktiviteten.

Fra kr 164.452,-  eks. MVA, frakt og levering.

Valgfrie teknologier 
og utstyr for

kr 7.000,-
Uten tillegg i prisen

inkl. MVA

Kapasiteten til en Transit,
komforten til en personbil

NYHETER

KAESER Kompressorer AS
Verpetveien 38, 1540 Vestby

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

www.kaeser.com

VELKOMMEN TIL 
OSS PÅ STAND A209

DYRSKU’N
I SELJORD
11.-13. SEPT. ‘15

Dette skal veiselskapet gjøre
Samferdselsministeren har pekt på kartet. Nye Veier AS skal 
”bo” i Kristiansand. Starter med prosjekter for 130 milliarder. 

– Regjeringen vil bygge og vedlikeholde landets infrastruk-
tur bedre. Gjennom bedre organisering og økte bevilgninger 
skal vi bygge infrastruktur for bedre bo- og arbeidsregioner. 
Et av grepene er etableringen av Nye Veier AS. Det er nå 
besluttet at selskapets hovedkontor lokaliseres i Kristi-
ansandregionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i 
en pressemelding. 

Selskapets oppstartportefølje skal bygges ut senest innen 

20 år og med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner. 
Den består av uutbygde prosjekter på disse strekningene:
• E39 Lyngdal - Ålgård i Vest-Agder og Rogaland
• E18/E39 Kristiansand - Søgne - Lyngdal i Vest-Agder
• E18 Langangen - Grimstad i Telemark og Aust-Agder
• E6 Kolomoen - Moelv i Hedmark
• E6 Moelv - Lillehammer - Ensby i Hedmark og Oppland
• E6 Ulsberg - Melhus i Sør-Trøndelag
• E6 Ranheim - Åsen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Optimisme i anleggsbransjen
Bedrifter i anleggsbransjen forventer høyere omsetning, bedre 
lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 sammenlignet med 2014.

Dette viser en forventningsundersøkelse som bransje- og 
arbeidsgiverforeningen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 
nylig har gjennomført, og som ble presentert torsdag 13. august 
under Arendalsuka. Undersøkelsen avdekker imidlertid forskjel-
ler internt i bransjen, avhengig av arbeidsområde og geografi.

VA nedprioriteres
– Tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene vitner om fremtidstro. 
Det er imidlertid entreprenører som jobber med utbygging av vei 
og annen transportinfrastruktur som oppgir å være mest optimis-
tiske. Bedrifter som utfører oppdrag i regi av kommunene, som 
utbygging av vann- og avløpsnett, har mindre positive forvent-
ninger, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen, 
som ikke er overrasket over bransjeforskjellene:

– Vi har en regjering som satser på samferdsel, mens det 
kommunale vann- og avløpsnettet på landsbasis lenge har vært 
for lavt prioritert – til tross for store vedlikeholdsetterslep og 
investeringsbehov.

God oppdragsmengde og økt lønnsomhet
75 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen 
beskriver oppdragsmengden det kommende halvåret som 

«svært god» eller «god». Videre forventer 35 prosent av bedrif-
tene at bedriftens lønnsomhet samlet sett vil bli bedre i 2015 
enn i 2014. Optimismen får støtte fra tall fra Prognosesenteret 
som anslår en vekst i anleggsinvesteringer på 8 prosent fra 
2014 til 2015, og en vekst på 12 prosent fra 2015 til 2016.

Ikke bare fryd og gammen
Alt er imidlertid ikke bare roserødt. MEF identifiserer følgende 
fire hovedutfordringer for anleggsbransjen i tiden fremover:
• Lav prioritering av vann- og avløpssektoren
• Krevende rekrutteringssituasjon for mange bedrifter
• Useriøse aktører må stenges ute
• Stadig større anleggskontrakter – Vanskeligere markedssitua-

sjon for de mindre entreprenørene

MEFs administrerende direktør, 
Trond Johannesen, under Arendal-
suka, der resultatene av forvent-
ningsundersøkelsen ble presentert. 
(FOTO: KARI DRUGLIMO-NYGAARD).



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

f: +47 33 11 45 52, www.nasta.no

BOMSYLINDER-
VERN

Sylinderdekselet er 
festet med to bolt-
er i stedet for én og 
har en ny V-formet 
struktur som gjør 
den mer robust.

BEDRE DRIVSTOFFØKONOMI

Alle Zaxis-5 minigraverne er utstyrt med en ele-
ktronisk styrt turtallsregulator for bedre drivst-
offøkonomi og bedre effektivitet.

ROMSLIG FØRERHUS

Det romslige førerhuset i Zaxis-5 er større 
enn i andre modeller på markedet og har 
bedre sikt og enklere tilgang gjennom en 
enkeldør (erstatter den forrige modellens 
todelte foldedør).

FORBEDRET KLIMAANLEGG

Ytterligere luftventilasjon bak 
førersetet bidrar til effektiv 
luftfordeling når klimaanlegget 
er i bruk.

STØYREDUSERENDE OVER-
LIGGENDE LYDDEMPER 

Modellene ZX48U-5, ZX55U-5 
og ZX65USB-5 har utslipp av 
eksos over motordeksel noe 
som reduserer støynivået be-
traktelig.

RADIATORDEKSEL SOM ÅPNES ENKELT

Det nye dekselet har håndtak og hengsler i 
stedet for bolter, noe som gjør det enkelt å 
utføre kontroller og vedlikehold.

KOMPAKT TANKDEKSEL

Tankdekselet er lettere og mer kompakt enn på 
tidligere modeller, slik at det er enkelt å fylle på 
tanken med en kanne.

REDUSERTE 
DRIFTSKOSTNADER

Et avansert energisparings-sys-
tem gir reduserte drivstoffkost-
nader på opptil 21 % (ZX33U-5) 
sammenlignet med den forrige 
tilsvarende modellen.

HITACHI MINIGRAVER SERIE 5

EN LITEN 
KRAFTPAKKE!

NY 3,5-TOMMERS 
LCD-SKJERM

Den nye skjermen gjør det 
enklere å se informasjon 
og gir en mer brukervennlig 
maskin.

Autorised dealer of Hitachi Construction Machinery

A4 sider   19 06.08.15   11.33
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AMA SLP rørlaser med fall område -10% til + 40%. Veil pris kr. 26.000,-

Kampanjepris kr.19.900,- +mva.

Kampanjene varer ut juni
For nærmere informasjon om våre produkter ta kontakt på telefon eller 

besøk vår nettside www.laserbutikken.no for flere gode tilbud.

Stedet for bygg og anleggslasere, maskinstyringer, 
kabel- rør og metallsøkere.

SALG - SERVICE - SUPPORT

AMA DL50 automatisk planlaser med manuelt enfall, kombistativ med 4 
meter  teleskopstang og MR240 maskinsensor. Veil pris kr. 12.090.-

Kampanjepris kr. 9.900,- +mva.

NEDO Primus2 H2N+ roterende automatisk 
2-fallslaser m/sveivestativ og stang. Veil pris kr. 27.170.-

Kampanjepris kr. 22.900,- +mva.
    

NEDO Sirius1 H roterende planlaser m/sveivestativ og stang
Veil pris kr. 11.270.-

Kampanjepris kr. 8.900,- +mva.

Nedo X20 niveller kikkert med kombistativ og 4 meter teleskopstang.
Veil. Pris kr.2.920,-                        

Kampanjepris kr. 2.000.-+mva.

Radiodetection C.A.T.4+ og Genny rør-/kabelsøker med signalklemme 
i bag + RD312 metallsøker. Veil pris kr. 25.570.-                     

Kampanjepris kr. 19.640.-+mva.

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

Laserbutikken 
Maskinstyring as avd. Aurskog
Toverudveien 346
1930 Aurskog
post@laserbutikken.no 
Tlf.: 48 24 55 55

1. juli trådte årets endringer i Arbeidsmiljøloven i 
kraft. MEFs juridiske avdeling har laget denne oppsum-
meringen av de mest aktuelle endringene. 

Gjennomsnitt arbeidstid
• Ved avtale med den enkelte arbeidstaker økes det 

daglige timetallet fra 9 til 10 timer og uketimetallet 
fra 48 til 50 timer. 

• Ved avtale med tillitsvalgt i tariffbundet bedrift økes 
det daglige timetallet fra 10 til 12,5 timer

• Ved beredskap utenfor arbeidstedet skal 1/7 av 
vakten regnes med i den alminnelige arbeidstiden. 
Frem til 30. juni var denne brøken 1/5

Overtid
• Overtid etter avtale med lokal tillitsvalgte økes til 20 

timer pr uke og 50 timer over fire sammenhengende 
uker. Tidligere hhv 15 og 40. 

• Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang økes fra 20 til 
25 timer pr uke.

Midlertidig 
• Ny regel: Man kan ansette en arbeidstaker midler-

tidig i inntil 12 måneder, uten vilkår. Det trenger å 
være tidsavgrensede eller prosjektbaserte oppgaver. 

• Arbeidsforholdet må avsluttes senest 12 måneder 
etter tiltredelsen. 

• Midlertidige avtaler kan omfatte høyst 15 prosent av 
arbeidstakerne i virksomheten. 

• Små virksomheter kan alltid ha én arbeidstaker 
midlertidig, uavhengig av 15-prosentregelen.

Aldersgrense
• Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven heves fra 70 til 

72 år. 
• Bedriftsintern aldersgrense kan ikke være lavere 

enn 70 år. 
• Aldersgrensen skal være gjort kjent for arbeidsta-

kerne, praktisert konsekvent og at arbeidstaker skal 
ha rett til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. 

• Åpning for lavere grense enn 70 år som en sikker-
hetsventil. Snever unntaksregel som må være 
begrunnet i nødvendighet av hensyn til helse og 
sikkerhet.

Permittering
• For permittering som iverksettes fra 1. juli og senere 

reduseres arbeidsgiverperioden ved permittering fra 
20 til 10 arbeidsdager. 

• Man kan permittere uten lønn maksimalt 30 uker 
(før 26) over en løpende 18 måneders periode. 

Nyheter i 
Arbeids-
miljøloven



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

utsalgssteder på tysse.no

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

- tilhenger av norsk kvalitet

TREVEISTIPP
TOTALVEKT 2700 OG 3500 KG

• Elektrohydraulisk tipp • Tippvinkel på 55 grader

• Kan tippes bak og til begge sider 

Ivareta sikkerheten 
på arbeidsplassen

Mobil: 958 99 701
Fax: 51 85 62 91

john@anleggssystemer.no
www.anleggssystemer.no

Selvreisende kraner 
Grøftespuntkasser 
Byggegjerder 
Salg/utleie 
Containere 

• 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
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Kontroll med 
leieutstyr

– Hittil har flåtestyring i stor grad blitt brukt til å sikre 
forbedret utnyttelse av store entreprenørmaskiner og lifter. 
Nå spres teknologien for alvor også til mindre maskiner, 
skriver Naboen Utleie i en pressemelding.

– Flåtestyring betyr at vi får en bedre overblikk over 
maskinparkens aktiviteter samt plassering. Det gjør 
planleggingen enklere og forbedrer utnyttelsesgraden og 
fleksibiliteten. En annen fordel er at vi effektivt kan styre 
tjenester og vedlikeholdelse. Til sammen betyr det en tilba-
kebetalingstid på få måneder, også når det gjelder mindre 
maskiner, sier Jone Ølberg, utleiesjef hos Naboen Utleie, 
som nå bruker flåtestyring i en mye større del av maskin-
parken enn tidligere.

Nye Liebherr R 950 Tunnel erstatter forgjenger R 944 
C Tunnel. Som navnet antyder er det en maskin spesielt 
bygget for å jobbe i tunnel vi snakker om. Driftsvekten er 
rundt 45 tonn. Kraften leveres av en 204 hk motor som 
oppfyller steg 4. Kan også leveres med 258 hk. Utformin-
gen er det mest spesielle ved maskinen: Korthekk-maski-
ner i denne størrelsesklassen er ikke hverdagskost. 

– Den korte omdreingsradiusen bidrar, samme med 
kameraer bak og på sidene, til å redusere fare for å treffe 
vegger, gjenstander eller folk på byggeplassen. Maskin 
og aggregat er utformet for at utstyr, slanger og rør skal 
være best mulig beskyttet mot skader, sier Liebherr i en 
pressemelding. 

Enklere  
kommunikasjon 
på anlegget

En ny, kompakt GPS-GNSS-enhet fra Spectra, med inne-
bygget LongRange Bluetooth, gir den en helt spesiell 
mulighet: 

– Den gjør det mulig å ha et komplett base- og rover-
system på din anleggsplass, uten å være avhengig av 
radiolink, sier Joh Einar Solhaug i Norgeodesi. 

LongRange Bluetooth har en rekkevidde på noen 
hundre meter. Man kan altså ha et system med base og 
rover, men til prisen av en enkelt GPS-GNSS-enhet, og 
man slipper et kostbart radiolinksystem. Det hele sies 
også å være et brukervennlig og kompakt målesystem. 

– Med CPOS blir det en veldig prisgunstig, superlett og 
ikke minst robust GPS-rover-løsning, sier Solhaug. 

GNSS-mottakeren SP 60 er en ny generasjon fra 
Trimble BlueLine. Den leveres med 240 kanaler og 
Z-BLADE-teknologien fra Ashtech, som gjør enheten 
uavhenig av én bestemt satelittkonstellasjon for å gi 
posisjon.

Kraftig stutt-tjukking



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

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
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Jakter på 130 milliarder veikroner
Hæhre Entreprenør AS, Isachsen Gruppen AS og TT Anlegg AS 
går nå sammen og skaper et helnorsk og ledende entrepre-
nørselskap innen samferdsel i Norge, for å kunne gå etter de 
virkelig store kontraktene. Øystein Stray Spetalen og Ole Enger 
går inn på eiersiden i den nye grupperingen, hvor Enger tiltrer 
som arbeidende styreformann.

– Hæhre, Isachsen og TT utfyller hverandre svært godt og vil 
sammen danne et helnorsk entreprenørselskap. 1500 dyktige 
medarbeidere, lang erfaring, moderne maskinpark og solid 
kapitalbase vil gjøre det mulig for selskapene å konkurrere om 
store kontrakter innen samferdselssektoren, sier påtroppende 
styreleder Ole Enger i en pressemelding. 

Det er ikke snakk om en sammenslåing. Hæhre, Isachsen og 
TT vil fortsette å operere som selvstendige selskaper i den nye 
konsernstrukturen. De unike bedriftskulturene har vært grunn-
laget for suksessen til de tre virksomhetene og skal videreføres. 
Den finansielle kapasiteten er styrket ved at Øystein Stray 
Spetalen har investert betydelig kapital som går inn i selska-
pene.

– Selskapene står svært godt til hverandre, både strategisk, 
kulturelt, geografisk og markedsmessig. Prosjektene blir bare 

større og større. Da er det helt avgjørende å ha styrke, kapital 
og størrelse til å sikre kontraktene og ikke minst arbeidsplas-
sene til en helnorsk aktør, sier Albert Kr Hæhre på vegne av 
Hæhre, Isachsen og TT Anlegg.

Foran f.v.: Tom Eikså (TT Anlegg), Albert Kr. Hæhre (Hæhre Entreprenør) og 
Rune Isachsen (Isachsen Gruppen). Bak f.v.: Styreleder Ole Enger og investor 
Øystein Stray Spetalen.

Nyhetsrush  
på anleggsbiler
Volvo Trucks fortsetter å komme med nyheter for bygg- og anleggsegmentet. 
Nå lanseres det fem nye funksjoner:

• Biler med doble foraksler får lettere styring og økt forakseltrykk. 
• Biler kan leveres fra fabrikk med fem aksler.
• Allhjulsdrevne biler kan få luftfjæring bak. 
• EBS elektronisk bremsesystem kan nå leveres på trommelbremser.

Volvo gjør det lettere å kjøre – og kjøpe – anleggsbil. 
(FOTO: PONTUS JOHANSSON, VOLVO TRUCKS)



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

best for:11/2014/

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

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

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

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
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Ny maskinsemi fra Carnehl
– Mange har ventet på denne maskinse-
mien, som matcher det norske markedet 
godt. Vi er allerede fullbooket i 2015 
på denne. Hvis man bestiller nå kan 
vi levere på nyåret, sier daglig leder 
Odd Vegar Kolstad hos importøren Odd 
Kolstad i en pressemelding.  
Det har vært stor rift om de tidligere 
lanseringer av maskinsemier fra Carnehl. 
Denne gangen har nykommeren flere 
nye tekniske løsninger og forbedringer i 
forhold til de gamle. De viktigste egen-
skapene: 

• Fire 12-tonns SAF aksler, første og 
andre aksel er løftbar, mens aksel tre 
og fire er hydraulisk tvangsstyrt. 

• Bredde 2,5m, hydraulisk breddbar til 
3,0m. 

• Uttrekk 5,75m
• Egenvekt på 13,5 tonn

• Radiostyring på alle hydrauliske funk-
sjoner, samt sentralsmøring. 

• Hydrauliske støtteføtter foran og bak 
som valgfritt ekstrautstyr.

NY: Carnehl CSTV 40-60 maskinsemi har flere nye tekniske løsninger. Ove (t.v.) og Odd Vegar Kolstad er 
fornøyd. 



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

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

RECON WALL ®

MASKINSTABLES!

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

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

REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

Høvelblad HB3N/HB5N
for lastebil

Diagonalplog Rossö 2010
for lastebil/traktor

MÄHLERS, DIN TOTALLEVERANDØR

Sandskuffer SS05C-SS1200
for traktor/hjullaster

Grusstrengspreder GS3800
for traktor

Grusstrengspreder
for veghøvel

Høvelblad Easygrader
for traktor

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

2000, Hardmetall, Perfo osv...

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

▪ ▪
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Norges største 
veikontrakt til 
Veidekke
Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Statens 
vegvesen å bygge den nye veiforbindelsen på E 39 
mellom Svegatjørn i Os kommune og Fanavegen i Bergen 
kommune. Kontraktssummen er på nær 2,3 milliarder 
kroner ekskl. mva.  Parsellen Veidekke skal bygge er cirka 
12,7 kilometer lang. Oppdraget innebærer bygging av to 
to-løpstunneler og to kilometer firefelts hovedvei i dagen. 
Oppdraget omfatter også bygging av to planfrie kryss, en 
vanntunnel på 1,7 kilometer, bruer, portaler og støttemurer 
og et omfattende VA - anlegg.

- Vi er svært godt fornøyd med tilliten Statens vegvesen 
har vist oss, og at det var vi som vant konkurransen om 
dette oppdraget. Sammen skal vi gjennomføre prosjektet 
på best mulig måte, med et sterkt fokus på HMS, ytre miljø 
og kvalitet, sier prosjektleder Trygve Slåke i Veidekke. 

Byggearbeidene starter opp i oktober 2015 og skal være 
avsluttet i august 2020. Kontraktssummen inngår i Veidek-
kes ordrereserve for annet kvartal.

Økt omsetning i bygg og anlegg
Bygge- og anleggsbedrifter omsatte for 54 milliarder kroner i 1. termin 2015. Det 
er en vekst på 2,2 milliarder kroner, eller 4,3 prosent, sammenlignet med samme 
termin i 2014.

Innen «anleggsvirksomhet» var det en økning på 9,6 prosent 
fra 1. termin 2014 til 1. termin 2015. Bedriftene omsatte for 
6,5 milliarder kroner og økte med snaue 570 millioner kroner 
fra samme periode året før.

Størst omsetning i Oslo
På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som 
hadde størst omsetning med 9,8 milliarder kroner. Det tilsva-
rer en vekst på i overkant av 300 millioner kroner eller 3,4 
prosent.

Ned i fire fylker
I fire fylker kan det ses en nedgang i omsetning. Dette er Vest-
fold, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. Størst 
nedgang var det i Vestfold og Aust-Agder med 4,8 prosent, tett 
fulgt av Nord-Trøndelag med nedgang på 4,3 prosent.

KILDE: SSB

SkogsmaskinindeksenAnleggsmaskinindeksen
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Produktiv. Allsidig. Pålitelig.

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

                  PLOGFABRIKKVEGEN 9, 4353 KLEPP STASJON

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

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

LOEN- 
DAGENE

Møt 
oss:

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
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Ny tunnelrigg 
fra Sandvik
Den nye helautomatiske tunnelriggen DT922i er utstyrt 
med førerhus av siste modell som gir 25% økt sikt og 
et støynivå på under 69 dB til enhver tid. DT922i er en 
helautomatisk elektrohydraulisk tunnelrigg med en helt ny 
leddet bærer. Den er utviklet for utboring av tverrsnitt på 
inntil 125m², inkludert salveboring, boring av boltehull og 
langhullsboring. 
– Hvis du trenger en tunnelrigg som kan brukes til all slags 
tunneldriving, er det denne du skal ha, sier Tommi Salo, 
Product Line Manager Tunneling, Sandvik Construction, i en 
pressemelding.

En ny styrehendel for vibrasjonsplater i vektklassen 300 – 800 
kg (40-100 kN) gjør det mulig med vibrasjonsverdier langt under 
utløsningsverdien på 2,5 m/s², skriver Wacker Neuson i en presse-
melding. Allerede før den optiske forandringen av formen – firkantet 
i stedet for rund – er det viktigste kjennetegnet til styrehendelen et 
nytt demperkonsept. Dermed lykkes det å senke vibrasjonsverdiene 
når det gjelder vibrasjon hånd-arm til en verdi som gjør det mulig 
for operatøren å jobbe uten tidsmessig begrensning. De dieseldrevne 
vibrasjonsplatene DPU 4545, DPU 5545 og DPU 6555 oppnår verdier 
på under 1,5 m/s²; DPU 4045 ligger ved kun 1,2 m/s².

Ny knuser 
med to i én

Sandvik Construction lanserer slagknuseren QI441 Prisec™. 
Sandvik har konstruert det patenterte knusekammeret 
Prisec™ slik at hovedenheten enkelt kan skiftes mellom 
primær- og sekundærmodus. Kunden får dermed i praksis 
to maskiner i én enhet. De to hydraulisk assisterte knuse-
rinnretningene kan uten videre justeres slik at man kan 
produsere et bredt spekter av høykvalitative produkter, 
lover selskapet i en pressemelding.

Nye vibrasjonsplater  
– mindre vibrasjoner

Pon med app for brukte maskiner
Pon Equipment har lansert en helt ny plattform for brukte maskiner. 
Appen skal gjøre det enklere for kundene å finne brukte maskiner 
for alle behov og preferanser. Appen er tilgjengelig for alle smartte-
lefoner og nettbrett, i tillegg til den helt nye websiden, og inneholder 
hver eneste brukte maskin i hele Pon-systemet, fra Nederland til 
Norge, fra gravemaskiner til anleggsvalser. Ifølge Pon er målet med 
appen å gjøre det enklest mulig for alle å finne den maskinen de 
leter etter, når som helst og hvor som helst.



VEKTINDIKATOR

LASER

EASYDIGSTIKKSETT

VEIESYSTEMDOKUMENTASJONMaskinstyring
måling & veiiing www.hella.no

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 BIOLOGISKE 

AVLØPSRENSEANLEGG

• Prosjektering
• Installasjon
• Service
• Ingen bevegelige 
   eller elektriske 
   deler i anlegget

www.augustnorge.no

LØSNINGER FOR
MENNESKER OG MILJØ

NS-EN 12566-3:2005+
A1:2009+NA:2009

Prosjektering
Installasjon
Service
Ingen bevegelige
eller elektriske
deler i anlegget

BIOLOGISKE
AVLØPSRENSEANLEGG12 ÅR I NORGE

NST er importør, og leverer kloakkrenseløsninger og 
pumpesystemer til tettsteder, enkelthusholdninger, næringsbygg 
og industri i Norge.

Norge kjemper i samarbeid med resten av verden mot forurensning 
av vann og miljø, derfor har August laget en teknologi som er basert 
på mer enn 40 års vitenskapelig forskning, utvikling og erfaring.  
Dette gjør at vi kan tilby en svært effektiv og økonomisk løsning som 
kan tilpasses ditt behov.

August produserer 4000 renseanlegg hvert eneste år, og har vært i 
full drift siden 90-tallet. I dag er dette et veletablert merke i Europa 
med stor vekst. Nilsen Serviceteam har kapasitet til å imøtekomme 
etterspørselen av biologiske avløpsrenseanlegg med høy kvalitet til 
en fornuftig pris. Vi setter kundens behov i fokus og samarbeider 
aktivt med privat- og bedriftsmarkedet for å gi støtte og veiledning 
til å ta de rette valgene.

Vi tilbyr anlegg fra 6 til 10 000 PE, opptil 400 PE i en enkel tank.

 Vi er behjelpelig med alt fra prosjektering til ferdig løsning.

TG 20126

Svein Are Nilsen

Tlf.: 949 70 680 
/413 52 103
post@biominirens.no

Adr.: Leirvikvegen 75
5936 Manger

Org.: 985 40 2787

Ta kontakt med

TG 20126

Biorens Skandinavia as
larsknut@biorens.no

0047 908 76 448
Vesterveien 23

4613 Kristiansand, Norway
Org.NO.: 986 794 646 MVA

Bankkonto no.: 3060.19.58410

www.biorens.no

 

 

Biorens minirenseanlegg - biologisk og kjemisk rensing
Alle våre anlegg er basert på naturlige biologiske prosesser. Biorens minirenseanlegg 
har innbygget kjemisk tilleggsmodul for økt renseeffekt av fosfor og nitrogen. Biorens 
minirenseanlegg er sertifisert av SINTEF i henhold til nye og strengere krav for konstruksjon, 
renseeffekt, installasjon og drift av minirenseanlegg i Norge. Sertifikatet følger forskrifter gitt i 
Plan- og Bygningsloven og tilfredsstiller normen NS-EN 12566-3:2005 (med nasjonalt tilegg).

Biorens Skandinavia as leverer renseanlegg til et stort spekter av brukerbehov. Det er fra enkeltstående 
husholdninger til felles renseanlegg for små nabolag og hyttegrender, men også til næringsvirksomhet der 
offentlig kloakkanlegg ikke er tilgjengelig. Felles renseanlegg øker både rense- og kostnadseffektiviteten 
der topografiske- og avstandsforhold gjør dette mulig.

Hva er fordelene med Biorens minirenseanlegget?
• Renser alt avløp fra husstanden iht til EU normer
• Effektiv og patentert renseteknologi
• Enkel installasjon - en tank med rørkobling direkte til- og fra
• Ingen bevegelige deler - robust og driftssikkert design
• Lavt strømforbruk - fra 270 kWh pr år
• Lave vedlikeholdskostnader - enkelt å utføre service
• Kan tilkobles mobilt alarmsystem

Biorens minirenseanlegg har biologisk rens som hovedprinsipp, men konstruert for tilsetning av kjemikaler. 
Formålet med det kjemiske tillegget er nesten total fjerning av fosfor, og det fjerner nesten all nitrogen. 
Dette er en omfattende og komplisert prosess. Fjerning av fosfor skjer ved tilsetning av små mengder 
aluminiumsulfat som doseres automatisk av egen pumpe. 

SINTEF TEKNISK GODKJENNING - TG 20126

Biorens Skandinavia as
larsknut@biorens.no

0047 908 76 448
Vesterveien 23

4613 Kristiansand, Norway
Org.NO.: 986 794 646 MVA

Bankkonto no.: 3060.19.58410

www.biorens.no

 

 

Biorens minirenseanlegg - teknologi
Renseteknologien for avløpsvann tilfredsstiller de høyeste miljømessige krav. Vi kan tilby effektive 
og økonomiske løsninger ved å installere avanserte renseanlegg med lave installasjons- og 
driftskostnader. Det behandlede avløpsvannet kan gjenbrukes på grunn av den høye rensegraden.

Hele renseprosessen blir utført i en sylinderformet tank av polypropylen. Først flyter avløpsvannet inn i 
en anaerob sone hvor mekanisk forrens finner sted (2). Den sonen er delt inn i flere kammer adskilt med 
vegger, og avløpsvannet sirkulerer mellom disse. Videre ved hjelp av tyngdekraft flyter avløpsvannet over 
til anaerob fermenteringssone (3), blander seg med aktivert slam og flyter videre til avnitrifiseringssonen 
(4). Herfra flyter avløpsvannet inn i den aerobe sonen (5). Den komprimerte luften blir distribuert via 
et luftspredningselement som sikrer en jevn boblestrøm (6) som tilføres den aerobe sonen og sikrer 
jevn sirkulasjon av det aktive slammet. Lufttilførselen kommer fra luftkompressoren (9). I  den aerobe 
sonen fortsetter oksiderings- og nitrifiseringsprosessene. Restslammet flyter så over i bunnen av 
sedimenteringskammeret (7), og her blir aktivt slam hevet ved lufttilførsel for å bli resirkulert 
til avnitrifiseringssonen (anaerob) eller nitrifiseringssonen (aerob) i anlegget.

1 Innløp
2 Mekanisk forrens 
3 Anaerob fementeringssone 
4 Avnitrifiseringssone 
5 Aerob sone
6 Luftesprednigselement
7 Avsluttende sedimenteringskammer
8 Retur pumping av vann
9 Luftkompressor
10 Panel for styring av lufttilførsel
11 Ventil for flytkontroll
12 Utløp
 

www.biominirens.no
www.biominirens.no
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NYHETER

NYTT OM NAVN
Hymax AS:

Lars Kihle er ansatt som ny avdelings-
leder/bruktansvarlig. Han har tidligere 
jobbet som selger hos Rosendahl Maskin. 
Lars kommer inn for Kenneth Aune som 
går til Ekspert Maskinutleie som avde-
lingsleder.  

Lekang Maskin AS:
Øystein B. Andreassen ble ansatt som 
Country Manager fra 1. mai. Han
kom fra Frigoglass Group, der han har hatt 
ulike lederposisjoner og har jobbet inter-
nasjonalt gjennom 15 år. Han har også 
mange års arbeidserfaring fra C. Tybring-
Gjedde og hotellbransjen.

Lekang Gruppen har frem til 2015 bestått av av Lekang 
Maskin AS i Norge, Filterteknik Sverige AB og Filterteknik 
A/S i Danmark. Gruppen eies av det børsnoterte selskapet 
Indutrade AB. Lekang Gruppen har nylig kjøpt Filtration 
Ltd i England.

Felleskjøpet satser innen park og anlegg

Som en del av økt satsning innen maskin- og redskapssegmen-
tet til park og anlegg, har det heleide datterselskapet Reinhardt 
Maskin blitt fusjonert inn i Felleskjøpet Agri.  
– Felleskjøpet Agri ønsker å satse mer helhetlig mot segmen-

tene anlegg, park og idrett. Innfusjoneringen av Reinhardt 
Maskin styrker vår konkurransekraft, øker markedsposisjonen 
og forbedrer vår lønnsomhet, sier John Arne Ulvan, konsernsjef 
i Felleskjøpet Agri.

Veidekke kjøper Reinertsen Entreprenør
Veidekke Entreprenør AS har inngått en intensjonsavtale 
om å overta Reinertsens landbaserte bygge- og anleggsvirk-
somhet. Reinertsen Entreprenør har 250 ansatte som utfører 
byggeoppdrag i Oslo, Trondheim og Bodø og anleggsoppdrag 
over hele landet.  
- Reinertsen Entreprenør har dyktige fagarbeidere og funksjo-

nærer som vil styrke Veidekke. Vi har høy aktivitet og stort 
behov for kompetansen Reinertsen har både innen bygg og 
anlegg. Det er i denne sammenheng meget god match mellom 
Veidekke og Reinertsen, sier administrerende direktør Dag 
Andresen i Veidekke Entreprenør i en pressemelding. 
Kjøpet forutsetter Konkurransetilsynets godkjennelse.
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Saken om Arbeidstilsynets krav om etter-
montering av vernebur på eksisterende 
borerigger ruller videre. Rett før sommer-
ferien kom de første påleggene: 

– MEF har mottatt meldinger om at 
våre medlemsbedrifter har fått pålegg om 
tilsvar fra RVO om bruk av borevogner 
uten vern mot roterende deler, skriver 
MEF i et infoskriv til sine medlemmer. 

Overraskende
Anleggsmaskinen har omtalt verne-
bur-saken i flere artikler i vår. Det mest 
overraskende som har kommet frem er at 
Arbeidstilsynet stiller krav om ettermon-
tering av et vern mot roterende deler på 
ALLE borerigger, ikke bare nye. 

Det er et syn MEF finner nokså pussig. 
Det understrekes i infoskrivet til medlem-
mene at det ikke er nye regler som ligger 
til grunn her, men en ny tolkning av regel-
verket fra Arbeidstilsynets side. 

– MEF ønsker forutsigbarhet i 
medlemsbedriftenes rammebetingelse. 
Denne måten å tolke regelevek på er etter 
vårt syn ikke forenlig med dette, skriver 
MEF til medlemmene. 

Her ber man medlemsbedrifter som 
får pålegg fra RVO, Arbeidstilsynet eller 
byggherre om ettermontering av verne-
utstyr til å sende MEF en kopi av kravet. 
Å godta et kostnadsutløsende krav helt 
uten videre er det ingen grunn til, uansett 
hvor kravet måtte komme fra. 

Kompensasjon
– Dersom entreprenør mottar krav fra 
sin oppdragsgiver om ettermontering, 
anbefaler vi at det fremsettes krav om 
økonomisk kompensasjon for kostnadene 
dette medfører, skriver MEF. 

Det understrekes at MEF ikke kan 
garantere at kravet vil stå seg, men dette 
vil sikre entreprenørene økonomisk 
dersom det viser seg at arbeidstilsynets 
forståelse av regelverket er feil. 

MEF har bedt Arbeidstilsynet region 
Midt-Norge – som har nasjonalt ansvar 
for blant annet anleggsmaskiner – om et 
møte så snart som mulig etter sommerfe-
rien for å diskutere denne saken. 

Entreprenører har fått 
RVO-pålegg om borebur. 
MEF anbefaler krav om 
kompensasjon og erstat-
ning. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Tar tak i borebur-saken

FØLGER OPP: MEF har bedt Arbeids-
tilsynet om et møte om vernbur på 
borerigg. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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Slutt på lokal godkjenning
Fra kommende nyttår utgår søknad om ansvarsrett. 
Da skal det kun sendes inn en erklæring til kommunen. 
Se hvordan sentral godkjenning blir viktigere enn før. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphø-
rer 1. januar 2016. Deretter skal det kun 
informeres.

– Fra nyttår skal foretakene i stedet 
sende en erklæring til kommunen om at 
de påtar seg ansvar i byggesaken. Samti-
dig skal den sentrale godkjenningsord-
ningen styrkes, opplyser Direktoratet for 
byggkvalitet (DiBK). 

Fra årsskiftet skal kommunene ikke 
lenger saksbehandle søknader om 
ansvarsrett i byggesaker. Erklæringene 
fra foretakene skal heretter kun arkiveres 
hos kommunen. 

Tilsyn
Kommunene blir oppfordret til å føre 
tilsyn med at kvalifikasjonskravene for 
ansvarsrett er oppfylt.

– Foretaket får ansvarsrett i tiltaket 
når erklæringen er sendt kommunen. 
I erklæringen som sendes kommunen 
bekrefter foretaket at de påtar seg det 
juridiske og offentligrettslige ansvaret 
for arbeidet de skal utføre. Erklæringen 
skal sendes inn før arbeidet starter, men 
arbeidet kan starte umiddelbart etter at 
erklæringen er sendt. Foretaket påtar seg 
ansvar med én gang etter at erklæringen 
er sendt til kommunen.

Overgang
Det er ikke gitt noen overgangsordnin-
ger når lokal godkjenning erstattes med 
egenerklæringer fra årsskiftet. 

Dermed blir både nye ansvarsretter 
og endring av ansvarsretter i pågående 
byggesaker berørt av overgangen.

Direktoratet for byggkvalitet utar-
beider et eget skjema for erklæring av 
ansvarsrett, og oppdaterer ByggSøk med 
nytt regelverk. Dette vil være klart før 
endringen trer i kraft.

Prioritert
Kommunen skal føre tilsyn med at 

kvalifikasjonskravene for erklæringen 
er oppfylt. Dette blir et eget fokusområde 
for det kommunale tilsynet i perioden 
2016-2018. 

I tillegg skal kommunene føre tilsyn 
med produktdokumentasjon. Direkto-
ratet vil utarbeide veiledning om tilsyn 
innen de prioriterte områdene før reglene 
trår i kraft.

– Sentral godkjenning skal være et 
kvalitetsstempel som gir konkurranse-
fortrinn.

For å kompensere for at kommunene 
ikke lenger skal forhåndsgodkjenne 
kompetansen til foretakene, styrkes den 
sentrale godkjenningsordningen, sier 
DiBK. 

 Stortinget vedtok 12. juni en endring i 
plan- og bygningsloven som gir hjemmel 
for forskrifter til å stille andre krav enn 
rent faglige kvalifikasjoner for å få sentral 
godkjenning. 

Seriøsitet
Dette skal gi større sikkerhet for kvalite-
ten og seriøsiteten til sentralt godkjente 
foretak. De nye kravene kan blant annet 
innebærer at det stilles krav om betalt 
skatt og moms og ryddige HMS- og 
lønnsforhold. Denne informasjonen skal 
kunne deles mellom offentlige instan-
ser, uten at det pålegger foretakene mer 
arbeid.

Fra årsskiftet gjøres det også enkelte 
endringer i godkjenningsområdene slik 
at den sentrale godkjenningen er bedre 
tilpasset den faglige kompetansen i fore-
takene. Seriøsitetsvilkårene gir oppdrags-
givere en trygghet for at foretaket driver 
økonomisk forsvarlig og har gjennomfø-
ringsevne i byggeprosjekter. 

LOKALT: Søknad om 
ansvarsrett og lokal 
godkjenning utgår fra 
årsskiftet.  
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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www.dieseltank.no
Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no

Nok en gang er arkeolo-
gene ved Norsk Maritimt 
Museum i fyr og flamme 
i forbindelse med 
anleggsarbeid i Bjørvika.

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no 

Og hvem kan vel klandre dem?  For første 
gang graves historien frem langs hele det 
opprinnelige havneområdet i byen. Da 
gjelder å kjenne sin besøkelsestid. 

Men hva med maskinføreren, som må 
vente i lange perioder, bare for å grave 
noen få centimetere om gangen. Hva 
synes han om slikt arbeid?

Anleggsmaskinen troppet opp i spunt-
gropa i Bjørvika før sommerferien og tok 
en prat med både arkeolog og maskinfører.

Kontraster
I forbindelse med Barcode-utbyggin-
gen i Bjørvika ble det funnet rester av 
totalt 15 båtvrak, som alle ble datert til 
1500- eller 1600-tallet. I fjor sommer 
dukket det opp en enda større båt like 
ved den gamle tollboden i hovedstaden 
i forbindelse med veiarbeider der. Nå er 
det grunnarbeider til flere næringsbygg 
på sjøsiden av Dronning Eufemiasgate 
som gjør at arkeologene igjen har gode 
dager. Noen få meter nede i leirgrunnen 
har det dukket opp store mengder laftet 
tømmer. Et imponerende syn og en stor 
kontrast til den flunkende og hypermo-
derne Barcode-rekken i bakgrunnen. Hva 
er det de har funnet denne gang?

– Overraskende stort
– Vi har funnet en stor tømmerflåte med 
laftekasser oppå, som etter all sannsynlig-

het har vært fundamentene til et kaian-
legg. Mye tyder på at det er en fortsettelse 
av havneanlegget som ble lokalisert under 
Barcode og Dronning Eufemiasgate. Det 
morsomme er at vi ikke kjenner til noen 
skriftlige kilder om disse anleggene, og 
omfanget bare fortsetter å utvide seg, 
forteller arkeolog Marja-Liisa P. Grue fra 
Norsk Maritimt Museum.

– Vi kan også se de samme brannla-
gene i leirelaget som vi så under Barcode, 
noe som tyder på at dette funnet er fra 
samme tidsperiode, altså før den store 
bybrannen i 1624, som gjorde at hele 
byen måtte flytte. Det er i det hele tatt 
et overraskende stort anlegg, og det må 
ha vært gjort store investeringer i denne 
perioden, relativt kort tid før byen brant. 

«Indiana Jones»
Foruten laftekassene har det også blitt 
funnet en god del gjenstander i leira, og 
det dukker stadig opp nye ting. Mens 
Anleggsmaskinen er på besøk kommer 
den smilende svenske arkeologen Susanne 
Pettersson opp fra byggegropa med raske 
skritt. Møkkete og svett etter gravingen 
nede i leira – som en kvinnelig Indiana 
Jones – ivrer hun etter å vise fram den 
glinsende gjenstanden hun har funnet. 
Det viser seg å være en del av et svært 
forseggjort drikkeglass. Kanskje sto en 
fin overklassefrue og nippet vin av dette 
glasset på slutten av 1500-tallet. Indiana 
Jones ville sikkert sagt «This belongs in a 
museum!» Da passer det jo bra at Norsk 
Maritimt Museum tar vare på alle disse 
gjenstandene, og sannsynligvis vil stille 
ut de mest interessante av dem.

I løpet av de knappe to ukene arkeolo-
gene har holdt på der nede har de også 
funnet skosåler, keramikkdeler (fra fat, 

kokekar etc.), glassbiter, en stilk av en 
krittpipe og – en kanonkule!

Båtfunn
Som vanlig ved slike arkeologiske funn, 
må byggherre og entreprenører pent 
finne seg i å vente til alt av historisk 
interesse er kartlagt og dokumentert 
før de kan komme i gang med selve 
byggeprosjektet. I dette tilfellet var det 
i hvert fall ikke uventet.

Historiske grave arbeider i Oslo
KONTRASTER: Med 
det hypermoderne 
Oslo i bakgrunnen 
graver arkeologene 
fram det historiske 
Oslo under bakken. 

STØRRE ENN ANTATT: Arkeologene fra 
Norsk Maritimt Museum har funnet en stor 
tømmerflåte med laftekasser oppå, som etter 
all sannsynlighet har vært fundamentene 
til et kaianlegg. Mye tyder på at det er en 
fortsettelse av havneanlegget som tidligere 
har blitt lokalisert under Barcode og Dronning 
Eufemiasgate.

FORTS.
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Hva gjør du hvis du finner et 
arkeologisk kulturminne?
Gjenstander funnet i jorda som er 
fra før 1537, samiske gjenstander 
eldre enn 100 år, mynter fra før 
1650, eller gjenstander funnet i 
sjøen og som er eldre enn 100 år, 
er statens eiendom (etter kultur-
minneloven § 12 og § 14). Finner 
eller grunneier har ikke eien-
domsretten til slike kulturminner. 
Finner du slike gjenstander på 
land, ta kontakt med fylkeskom-
munen der funnet er gjort, slik at 
de kan registrere funnstedet, og 
om mulig kartlegge dette. Fylkes-
kommunen kan også formidle 
kontakt til nærmeste arkeologiske 
landsdelsmuseum, som er de som 
skal ta imot slike gjenstander. 
Er funnet gjort under vann, skal 
dette ikke tas opp, men meldes til 
nærmeste sjøfartsmuseum.

(KILDE: RIKSANTIKVAREN)

1 VENTING 

Mens arkeologene fra fingraver i leira, 
sitter maskinfører Rune Kjernet inne i 
gravemaskinen og vet ikke hvor lenge 
han må vente før han kan grave mer.

2 MORSOMT 

– Det vi fant i forbindelse med 
Barcode-utbyggingen var litt 
overraskende og spesielt, men denne 
gang var det tvert imot forventet at vi 
ville finne noe. Det morsomme er at vi 
ikke kjenner til noen skriftlige kilder 
om disse anleggene, og omfanget 
bare fortsetter å utvide seg, forteller 
arkeolog Marja-Liisa P. Grue engasjert.

3 TÅLMODIG 

– Dette er ikke noe nytt for meg, for 
jeg var med på stort sett hele Barcode-
utgravingen. Det blir omtrent som å 
grave i nærheten av kabler i bakken; 
det handler om å ta det forsiktig – 
og være tålmodig, sier maskinfører 
Kjernet.

4 HELT KANON! 

Blant de mange gjenstandene som er 
funnet i gropa er en kanonkule. Det er 
den tredje kanonkula som er funnet 
under utgravingene i Bjørvika.

– I forbindelse med Barcode-utbyggin-
gen var funnet litt overraskende og spesi-
elt, men denne gang var det tvert imot 
forventet at vi ville finne noe. Derfor var 
det på forhånd planlagt en prosjektperi-
ode for arkeologisk arbeid her, så dette 
funnet skaper i utgangspunktet ingen 
forsinkelse for byggeprosjektet. Det er 
for øvrig Oslo S Utvikling AS som er 
byggherre her, og som dermed må ta 
kostnadene for de arkeologiske arbei-
dene (se faktaboks). Men vi forholder 
oss hovedsakelig til entreprenøren Vedal 
Entreprenør, sier arkeolog Grue.

– Det ble for øvrig gjort forgravinger 
i forbindelse med spuntveggen her, og 
da ble det oppdaget en båt litt lengre 
øst på tomta. Det blir et eget prosjekt 
etter sommerferien å grave ut denne 
båten, men det er det Kulturhistorisk 
museum som har ansvaret for, ettersom 
den viser seg å være fra førreformato-
risk tid (før 1537). Dersom vi skulle finne 
flere båter, vil de også bli behandlet som 
egne prosjekter. Vi har imidlertid blitt 
såpass vant til å finne båtvrak at det ikke 
nødvendigvis tar så langt tid å få dem 
opp, smiler hun.

VG i maskinhytta
Mens arkeologene fra Norsk Maritimt 
Museum står med spader og fingraver 
i leira rundt de mange hundre år gamle 
tømmerstokkene, sitter en enslig maskin-
fører inne i gravemaskinen sin og betrak-
ter det hele. Maskinen står stille og han 
vet ikke hvor lenge han må vente før han 
kan grave mer.

– Det blir jo mye venting, og det er 
klart det kan bli litt lange dager. Men 
det kan jo være litt interessant også, litt 
avhengig av hva arkeologene finner selv-
følgelig, sier maskinføreren Rune Kjernet 
i Reiersgård Maskin, som utfører gravin-
gen for Stole AS. 

– Vi er fire-fem maskinførere som har 
holdt på å grave her på tomta i et par 
måneder nå. Etter at de arkeologiske utgra-
vingene begynte for et par uker siden har 
det naturlig nok gått litt saktere. Men dette 
er ikke noe nytt for meg, for jeg var med på 
stort sett hele Barcode-utgravingen, sier han.

– Dessuten har det vært fryktelig mye 
masseflytting her. Det er sikkert 1000 
kubikk rett bak meg her som jeg har 
flytta 4-5 ganger allerede, og det skal ned 
i gropa igjen når utgravingene er over. Så 
mens arkeologene fingraver, kan jeg bruke 
tid på å flytte masser. Ellers har jeg også 
VG inne i hytta, smiler han.

Tålmodighet
Å grave rundt arkeologiske funn er ganske 
annerledes enn tradisjonell masseflytting, 
og krever både tålmodighet og presisjon.

– Jeg gir «full gass» til jeg kommer ned 
under sagflislaget i leira, for det er først 
der nede det er interessant for arkeolo-
gene. Sagflislaget har vel kommet ned 
med Akerselva fra alle sagbrukene som 
lå der tidligere, sier Kjernet og peker på 
et lysere sjikt et stykke ned i leira.

– Deretter viser arkeologene meg 
mellom pekefinger og tommel sånn ca. 
hvor dypt jeg skal grave – om det er 5 
eller 10 cm for eksempel. Jeg har gravd 

innimellom laftekassene og helt ned på 
treverket, men veldig forsiktig, selv-
følgelig. Det blir omtrent som å grave 
i nærheten av kabler i bakken; det handler 
om å ta det forsiktig – og være tålmodig, 
avslutter han. n

SPENNENDE GJENSTANDER: En møkkete og 
svett arkeolog kommer smilende opp fra bygge-
gropa og ivrer etter å vise fram den glinsende 
gjenstanden hun har funnet. Det viser seg å 
være en del av et svært forseggjort drikkeglass.

1

2

3

4

FAKTA

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

Opplagsystemer Stjernesikt 2F 

I samarbeid med 

DYRSKU’N
I SELJORD
11.-13. SEPT. ‘15

Møt oss på Dyrsku’n



GRØFT: Tankearbeidet blir 
enklere med NS 3070. Men den 
fysiske håndteringen er som før. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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NS 3070 – ledninger i grunnen

Rydder under 
           bakken



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

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

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

Flowtite GRP-rør: Et lett valg

w
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w
.springpr.no

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

Et valg for generasjoner

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.

Fra 1. juli finnes det en standard som regulerer 
hvordan kabler og ledninger skal plasseres og krysse 
hverandre i grøfta. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

En ny Norsk Standard for samordning 
av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, 
ble utgitt 1. juli. Standarden setter krav 
til plassering av parallell og kryssende 
infrastruktur.

Samordning av infrastrukturen i 
grunnen kan bety store besparelser for 
samfunnet. 

Kostbart
Inngrep i gater og veier, som retting av feil 
i forbindelse med en vannlekkasje eller 
skade på en el-ledning, kan bli unødig 

kostbart dersom den som utfører jobben 
ikke har pålitelig informasjon om hva som 
finnes hvor, og om avstanden til nabo-
ledninger. 

Risikoen for høyere kostnader kan 
reduseres med oversiktlige, felles aksep-
terte regler for plassering av de ulike 
ledningene.

Både bransjen og myndighetene har 
sett behovet for felles regler for mini-
mumsavstanden mellom de ulike typene 
infrastruktur og regler for innbyrdes 
plassering, under, over eller ved siden av 
andre ledninger, og regler for kryssende 
ledninger. 

Anbefalinger
Arbeidet med en ny Norsk Standard ble 
startet i 2013 og standarden ble sendt 
på høring høsten 2014. NS 3070 del 1 
inneholder konkrete krav og anbefalinger 
som bygger på det generelle regelverket 
på området. 

Som underlag for standarden er det 
gjennomført en kartlegging av eksis-
terende regelverk og tekniske bestem-
melser for legging, utbedring, innbyrdes 
plassering og ansvarfordeling.

Komiteen bak standarden jobber nå 
videre med utvikling NS 3070 del 2, som 
vil omhandle retningslinjer for kostnads-
fordeling mellom ulike ledningseiere ved 
framføring av ledninger i grunnen. 

– Det er forventet at den standarden vil 
komme på høring i årsskiftet 2015/2016, 
opplyser Standard Norge. 

KOMITEEN BAK  
NS 3070
KS-bedrift
VA og VVS-produsentene
Hafslund Nett
Telenor
Hafslund varme (Norsk fjern-
varme)
Nkom
REN
Norsk Vann, 
Høyspent as
Bærum kommune
Maskinentreprenørenes forbund 
(MEF)
Vegdirektoratet
Oslo kommune VAV
Oslo kommune BYM
Norconsult.

FAKTA
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Diesel og AdBlue – tank i 
container med oppsamling

STÅLTANK

Oppfyller de siste krav fra 
myndighetene

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT
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UTDANNING UTDANNING

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

Sjekk vårt store sylinder utvalg!

De beste dro til Volvo
Disse karene er landets 
beste, og viktige for 
bransjen. Rett før ferien 
ble de invitert «hjem» til 
Volvo. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

ARVIKA: Også i år ble de beste elevene 
på landets seks videregående skoler med 
landslinjer i anleggsteknikk og arbeids-
maskiner invitert på tur av Volvo Maskin 
AS. 

De seks skolene er Kirkenes, Fauske, Os, 

Øksnevad, Solør og Sam Eyde videregå-
ende skole i Arendal. Bestemannsturen er 
en lang tradisjon, der beste førerelev (AT) 
og beste mekanikerelev (AR) på de seks 
landslinjeskolene blir premiert med en tur. 

 – De beste elevene er utpekt etter 
standpunktkarakterer, fravær, orden og 
oppførsel, ansvarsbevissthet, samarbeids-
vilje, iniativ og «stå-på-vilje» samt faglig 
utvikling. Turen er en gulrot for de som 
ønsker å gjøre noe ut av skoleåret, og 
en fin måte for Volvo Maskin å ønske 
velkommen til anleggsbransjen, sier 
landslinjekoordinator Odd Arne Meyer 
Sjøberg på Sam Eyde. 

Det var et rikholdig program som ble 
gjennomført på de tre dagene turen tok: 
Besøk og omvisning på hjullasterfabrik-
ken i Arvika, bankett og show på Munk-
tellmuseet i Eskilstuna. 

Plommen i egget var et maskinshow 
med etterfølgende produktpresentasjon 
og – ikke minst – prøving av maskiner.

– Knut Sollesnes fra Volvo Maskin 
AS var vert på turen. Han sørget som 
vanlig for at alle deltagere fikk en 
minnerik opplevelse. Skolene takker 
for initiativet fra Volvo. Det er et viktig 
bidrag til rekruttering til bransjen, sier 
Sjøberg. 

DELTAKERNE: 
Elias Gjerstad, AT, Kirkenes
Asgeir Svane Daniloff, AR, Kirkenes
Jan Gaute Handeland, AT, Time / 
Øksnevad
Bjarte Viste, AR, Time / Øksnevad
Vebjørn Kompen, AT, Solør
Tord Murbræk, AR, Solør*
Magnus Trefall, AT, Os
Kristoffer Samnøy, AR, Os
Geir Arthur Mikkola Taftø, AT, 
Fauske
Tor Arne B. Johansen, AR, Fauske
Trygve Rugsland Sundvoll, AT, Sam 
Eyde
Gunvald Kvifte Risdal, AR, Sam 
Eyde

AT=Anleggsteknikk/maskinfører
AR=Anleggsmaskinmekaniker

*På Solør vgs var Sivert Fjeld 
beste mekanikerelev. Men han var 
forhindret fra å delta på turen, så 
Tord Murbræk tok hans plass. 

FAKTA

Bestemannsturen gikk til Volvo Days

På hjullasterfabrikken i Arvika.  
Foran f.v.: Asgeir Svane Daniloff, Trygve 
Rugsland, Vebjørn Kompen, Tord Murbrek, 
Elias Gjerstad og Geir Arthur Mikkola Taftø.
I midten fra venstre:  Ivar Flageborg (sjåfør), 
Knut Sollesnes(Volvo Maskin), Kristoffer 
Samnøy, Gunvald Kvifte Risdal, Jan Gaute 
Handeland, Bjarte Viste, Tor Arne B. Johan-
sen, Odd Arne Meyer Sjøberg. Øverst, på 
skjermen: Magnus Trefall. 



Sprengningsbransjen sitter på en stor kostnadsbombe. 
Ingen vet når den går av, eller hvor høyt smellet blir. 
Årsak: Måletall i den nye standarden for rystelser er 
umulige å forutsi. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

TROMSØ: I fjor høst ble den reviderte 
standarden NS 8141 lagt fram. Med kake, 
kaffe og festtaler ble den presentert som 
et fornyet og viktig verktøy for byggher-
rer, prosjekterende og utførende. 

Standarden er i tre deler, og regule-
rer vibrasjoner og rystelser ved arbeid 
i grunn. 

I løpet av vinteren har den nye standar-
den blitt tatt i bruk på de første prosjek-
tene. Til stor undring og frustrasjon hos 
sprengningsentreprenørene som skal 
sørge for at salvene de skyter ikke skader 
bygninger og andre konstruksjoner. 

Spriker
Problemet er rystelsesmålinger som 
spriker i alle retninger, og gjør det bort-
imot umulig å beregne salver som holder 
rystelser innenfor beskrevne verdier. All 
den forutsigbarhet man hadde under den 
gamle standarden ble blåst i filler i første 
salve under den nye NS8141. 

– Vi kan skyte to like salver inntil hver-
andre, med samme forutsetninger, og 
få en halvering av målte rystelser. Eller 
en dobling, sier prosjektleder Gunnar 
Jenssen i Alf Brekken & Sønner AS. 

– I det samme fjellet? 
– Ja! Nabosalven, en rekke lenger bak. 

Det er tilnærmet bingo om man greier 
å holde de verdiene man forventer å få 
ut fra utregning. Utregningen er basert 
på et nyere formelverk enn i den gamle 
standarden. Men det fungerer så langt 
ikke godt nok. Det er bortimot umulig 
å forutsi hva utslagene vil bli, sier han. 

Med den gamle versjonen av NS8141 
kunne man lade en salve med sprengstoff, 
skyte og få et gitt utslag på rystelsesmå-
linger. Neste salve ville naturlig nok – hvis 
man ladet ganske likt – gi noenlunde like 
utslag, statistisk sett. 

– Litt opp og ned er det alltid, men ikke 
de store utslagene. Nå ser vi veldig store 
forskjeller i utslag, sier han. 

Erfaring
Jenssen har selv over 20 års erfaring fra 
sprengning og sprengningsledelse, og 
tok for noen år siden ingeniørutdannelse 
i Narvik. Der skrev han en hovedoppgave 
om blant annet rystelsesmålinger. Jenssen 
er med andre ord godt kjent med den 
praktiske bruken av rystelsesstandarden 
NS8141. 

Den gamle versjonen av den, i alle fall. 
Den nye er for ham og andre bergspren-
gere et mysterium. Jenssen så allerede på 
den første salven at ting ikke stemmer. 
Egentlig så han konturene av problemene 
allerede lenge før det: 

– Arbeidet med den nye standarden gikk 
over lang tid. Allerede mens de jobbet med 
den ble det registrert problemer med å 
finne ut hvordan man skulle veie signa-
let for at det skulle gi det samme utslaget 
over lang avstand. Fjell er forskjellig, med 
ulike dempingsforhold. Sprekker, hardhet 
og vanninnhold påvirker. Det er mange 
parametere som slår inn. Den er nok mate-
matisk kvalitetssikret. Men kvantitativt 
og i praktisk bruk virker den ikke kvali-
tetssikret godt nok, sier Gunnar Jenssen. 

Problemet ligger i inngangsverdiene 
i programmeringsdelen av standarden. 
Disse verdiene danner grunnlaget for 
beregning av rystelsene. 

Alf Brekken & Sønner AS gjør sine egne 
rystelsesmålinger. Til noen salver har de 
målt med dobbelt sett av målere, der én 
har vært satt opp etter gammel versjon av 
standarden og én etter den nye. Her har 
det blitt målt store forskjeller. Opp mot 
dobbelt så høye rystelsesverdier på den 
som måler etter ny standard. 

Det har også vært store forskjeller når 
man har målt på forblendingsmur først, 
deretter tatt hull i denne og gjort målinger 
direkte på konstruksjon. 

– Det ser ut som det er større utslag på 
korte avstander enn på lange, sier Gunnar 
Jenssen. 

SPRENGNING SPRENGNING
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Nye NS 8141

Bingo med kostnader

ERFAREN: Prosjektleder Gunnar Jenssen har over 20 års erfaring som bergsprenger. 

SALVE: Når salven settes av er det fullstendig 
bingo om rystelsene holder seg innenfor målte 
krav eller ikke. 

SKYTEBAS: Odd Kjetil Hansen (t.v.) er en av 
mange skytebaser som har slitt med NS8141. Her 
sammen med sønnen Ruben, som er sommervikar. 

STANDARDEN: Ble lansert med brask og bram i fjor.



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.
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Ring så hjelper 

vi deg gjerne!

SPRENGNING SPRENGNING
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Ny gyldighet for problem-standard
Bergsprengerne kan puste ut: Den gamle versjonen av NS 8141 har fått tre år 
forlenget gyldighet. 
Standard Norge har vært klar over 
problemene bergsprengningsbransjen 
har opplevd med NS8141. Flere aktører 
i bransjen har i likhet med Gunnar 
Jenssen (over) bedt om at den gamle 
standarden blir funnet fram igjen. De 
har nå blitt hørt: Den forrige versjonen 
– NS 8141: 2001 om Vibrasjoner og støt 
- Måling av svingehastighet og beregning 
av veiledende grenseverdier for å unngå 
skade på byggverk – har blitt hentet ned 
fra loftet. 

– Den er nå gjort gjeldende i en ny 
overgangsperiode på tre år. Den vil 
dermed være gyldig standard parallelt 
med NS 8141-1 fra 2013/2014, opplyser 
Standard Norge. 

Komiteen var ferdig med arbeidet 
med alle deler av ny utgave av NS 8141 

i mai 2014. Den nye utgaven av stan-
darden består av tre deler. 

I etterkant begynte det å komme 
synspunkter og bekymringsmeldinger 
fra bransjen om bruken av NS 8141-1, 
med tillegg A1 fra 2013. 

Problemene har vist seg spesielt  store 
ved sprenginger på korte avstander til 
bebyggelse. 

– I den senere tid har bransjen gitt 
uttrykk for en god del frustrasjon og 
har bedt om at 2001-versjonen av 
standarden måtte gjøres gyldig igjen. 
Medlemmer av komiteen som har 
jobbet med standarden for vibrasjoner 
fra sprengninger og annet anleggsar-
beid, har hastebehandlet saken, og Stan-
dard Norge har besluttet å re-fastsette 
2001-utgaven av NS 8141, sier Standard 

Norge i en pressemelding. 
Det anbefales at de to standardene NS 

8141:2001 og NS 8141-1:2012+A1:2013 
brukes parallelt for å skaffe bedre erfa-
ringsgrunnlag. I løpet av de tre årene 
med parallell gyldighet skal datagrunn-
laget etter begge metodene sammenlig-
nes og vurderes.

– Hva skjer når treårsperioden er 
over?

– Allerede nå planlegges det å ta opp 
arbeidet med NS 8141-1. Tanken er å 
se nærmere på mulige endringer, slik 
at en oppdatert versjon av NS 8141-1 
skal være klar senest innen utgangen av 
treårsperioden, sier Standard Norge. 

Saging et godt alternativ
Til MH-prosjektet i Tromsø 
har Alf Brekken & Sønner 
AS satt i gang med vaier-
saging. Det er en metode 
som er helt ny for dem, og 
der de er blant de første 
fjellentreprenørene i Nord-
Norge. 

En grøft som skal huse en betongkulvert 
har blitt skåret ut på langs i stedet for å 
sømbore langs kantene. 

– Det er mye mindre rystelser, støv og 
støy. Man får finere skjæringskanter og 
ødelegger mindre terreng. Med vaiersa-
gen kan vi kutte helt inntil husvegger, sier 
prosjektleder Gunnar Jenssen. 

Det 170 mann store entreprenørselska-
pet fra Leknes i Lofoten har hatt planer 
om å satse på vaiersaging en god stund. 
På MH-prosjektet var saging beskre-
vet, så der tok de skrittet og investerte  
700-800 000 i utstyr. 

– Hva med økonomien i vaiersaging? 
–  Investeringen er ikke vesentlig, 

sammenlignet med andre typer utstyr. 
Driftskostnadene er derimot ganske 
høye, med skifte av vaiere etter hvert 
som de slites. Akkurat sagingen i seg 
selv er ganske dyr. Men hvis man ser flere 
operasjoner under ett er det økonomisk 
fornuftig. 

– Eksempel? 
– Der man ikke har skilt stein som 

skal ut fra bakenforliggende fjell må man 

kanskje bore fire ganger så mange hull 
foran for å sprenge. Når man har fått 
kuttet i bakkant har man kun bunnen 
igjen. Og den kan man eventuelt også 
sage, og da er det kun løst berg som skal 
deles opp og tas ut. 

– Hva med operatørkompetanse? 
– Det er som med alt annet: Man må 

bli vant til utstyret og kjøres seg inn. Vi 
lærer opp egne folk. Her har vi fått god 
oppfølging fra Tyrolit AS, som har levert 
utstyret. Vi begynner å komme i gang, og 
vi har vært oppe i gode framdriftstak, sier 
Gunnar Jenssen. 

FORNØYD: Prosjektleder Gunnar Jenssen, assisterende prosjektleder Tore Holmen og ”sagfører” Alexan-
der Arntsen. (FOTO: JØRN SØDERHOLM)

AGGREGATET: Pellegrini Stone Master, levert av 
Tyrolit AS. (FOTO: TORE HOLMEN)

Måling
For ordens skyld: Det er ikke de fysiske 
og faktiske rystelsene som har blitt større. 
Fjellet er som før, sprengstoffet er uforan-
dret og bergsprengerne regner og lader 
som før. 

Det er de MÅLTE rystelsene som har 
blitt større. Eller mindre. Måleforvirrin-
gen er i ferd med å påføre Alf Brekke & 
Sønner AS og andre entreprenører en 
økonomisk hodepine som langt overgår 
den du får inne på et uventilert spreng-
stofflager. Det blir vanskeligere å regne 
pris, og det må settes inn dyre tiltak for 
å redusere rystelsene. 

–  Vi vet egentlig ikke hva vi skal 
kalkulere og prise. Før kunne vi med 
lokal bergkunnskap si hvor mange hull 
vi måtte ha og hvor mange ladninger vi 
kunne fyre av om gangen. Så kunne man 
beregne en kostnad på det. Det kan vi 
ikke under nye 8141. Det er ren bingo. 
Vi har ingen forutsetninger å regne pris 
ut fra, sier Jenssen. 

Rystelser kan reduseres ved å fordele 
sprengstoffet på flere tennere. Måten man 
gjør det på vil variere. På MH-tomta i 
Tromsø har Jenssen og kollegene i Alf 
Brekken & Sønner gjort det ved å bore 
hull tynnere hull og flere dekk i samme 
hull. Foreløpig har de benyttet seg av to 
dekk (tennere) pr hull. 

Dessuten bruker entreprenøren vaier-
saging (se undersak) i større grad enn 
avtalt og beskrevet, for å få ned rystelsene 
ved arbeid tett på bygg. 

– Den nye standarden er kostnadsdri-
vende så det holder! Vi snakker million-
beløp pr år, bare hos oss. Det får vi ikke 
tatt igjen på noe vis. Det bygger seg opp 
en ekstraregning her som noen må ta. 
Hvis det ikke skjer noe med denne stan-
darden fort, så vil rettssystemet være fullt 
av tvister om dette i løpet av et par år, sier 
Gunnar Jenssen. 

Han ber innstendig om at den gamle 
standarden tas i bruk igjen, og at den nye 
NS8141 tas med tilbake til ”tegnebordet”. 

– Om de skal lage en ny standard, 
eller bruke denne videre, så må de i alle 
fall skifte måleenhet. Nå brukes samme 
måleenhet som før, men den måler noe 
helt annet. Det blir helt feil. Det må være 
mulig å skille mellom epler og appelsiner, 
sier Jenssen. 

Alf Brekken & Sønner har kontrakten 
på grunnarbeider og betong på nybygget 
til det medisinske fakultet på Universi-
tetet i Tromsø. 

Her er det blant annet drøyt 40 000 
kubikkmeter fjell som skal bort, og en 
del betongarbeids som skal gjøres før 
totalentreprisen kan ta til utpå høsten. PROSJEKT: Grunnarbeider og betong på nybygget 

til det medisinske fakultetet på Universitetet i 
Tromsø. Statsbygg er byggherre.
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AKTUELT AKTUELT

Hvordan får man kontroll på 
komprimering av leire med 
vibroplate på gravemaskin? 
Det har to ferske anleggsin-
geniører forsket på. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

TRONDHEIM: Enoch By (23) og Jon 
Martin Støver-Hofstad (22) er rykende 

ferske byggingeniører, uteksaminert 
ved anleggsteknikklinja på Høgskolen i 
Sør-Trøndelag like før sommeren. 

De har gjort sin bacheloroppgave 
– selve svennestykket i utdanningen – på 
et tema som bør interessere anleggsbran-
sjen: Komprimering av leire i grøft med 
maskinbåren vibroplate. 

Stadig flere tar i bruk maskinbårne 
vibroplater. Eller markvibrator, om du vil. 

Problemet er bare at det finnes fint 

lite av dokumentasjon og prosedyrer på 
komprimering med denne utstyrstypen. 

Vals
Det meste av tilgjengelig materiale 
handler om vals. Og valser med tilstrek-
kelig tyngde kan være leie å komme til 
med rundt kummer og kabler, nede i 
trange og dype grøfter eller i tilfeller med 
ordentlig blaute masser. 

Det har altså Enoch By og Jon Martin 

Kontroll med vibro plate i leire
Støver-Hofstad tatt tak i. Det var et ambi-
siøst mål de satte seg da planleggingen 
startet på etterjulsvinteren: 

Lage en optimal prosedyre for kompri-
mering av leire i grøfter, ved bruk av 
vibrasjonsplate montert på gravemaskin. 
Dette målet nådde de – delvis. 

Bedre
Feltforsøk i våres med tilhørende målin-
ger ga flere interessante funn. Deriblant 
at maskinbåren vibroplate gir vesentlig 
bedre komprimering av leire i grøft enn 
en liten grøftevals. 

–  Plata er mye bedre enn vals ved 
komprimering i grøft under slike forhold. 
Det viste seg tydelig, sier Enoch By. Han 
har som maskinfører gjort mye kompri-
mering med vibroplate. 

– Arbeidet med oppgaven var også en 
nyttig bekreftelse på at det er vanske-
lig å jobbe med leire, sier Jon Martin 
Støver-Hofstad. 

Enoch By er ansatt i Trondheimsfir-
maet BL Entreprenør AS, en del av BL 
Gruppen. Der jobber han i dag som 

anleggsleder. I studietiden jobbet han 
deltid som maskinfører . Støver-Hofstad 
er ansatt i Rambøll. 

Nytt
– Hvorfor dette temaet? 

– Det var interessant å jobbe med noe 
helt nytt. Det er ingen som har gjort dette 
før. Og det ikke minst interessant å jobbe 
med noe som er nyttig for hele bransjen, 
sier de to. 

At temaet er midt i interessefelt og 
erfaringsområde til de to – henholdsvis 
geoteknikk og bruk av maskiner og utstyr 
– var naturlig nok ingen ulempe.

Fikk dere noen overraskelser i arbeidet 
med oppgaven? 

–  Ja. Den første overraskelsen var 
resultatene da vi begynte å måle. Vi fikk 
veldige variasjoner i målinger. Leire er 
kompleks masse, med store variasjo-
ner på små områder, sier Jon Martin 
Støver-Hofstad. 

– Jeg ble overrasket over hvor liten 
forskjell det ble i komprimeringsgrad med 

stor og liten vibroplate. Med lagdybde 
0,2 meter var det fint lite forskjell. Større 
plate dekker en større flate på én gang, 
men med samme komprimeringsgrad. 
Størrelsen har altså mer å si for produk-
tiviteten enn resultatet, sier Enoch By.  

Flere plater
De to håper entreprenører skal se nytte 
i rapporten. Enoch Bys arbeidsgiver BL 
Entreprenør AS har allerede kjøpt inn 
flere nye vibroplater, og planlegger å 
bruke det i større utstrekning. 

Det er begrenset hvor omfattende en 
utredning gjort av to mann  – selv om 
de har fått verdifull bistand – på noen 
måneder kan være. De har laget en 
rapport med forslag til prosedyre som 
gjelder for feltforsøkets forhold og to 
størrelser plater. Det er ikke en generell 
prosedyre for alle leireforhold, selv om 
overføringsverdien er stor.  

De to ingeniørene understreker 
behovet for ytterligere undersøkelser. 

Mer testing
– Jobben vi har gjort nå er med én gangs 
målinger. Testing må fortsette, på andre 
typer leire og med andre typer plater. Dels 
for å bekrefte det vi har gjort nå, dels for 
å nyansere bildet, sier Støver-Hofstad. 

– Det bør også gjøres en sammenlig-
ning med målinger fra komprimering 
med belting, i henhold til håndboka. 
Det kan bare gjøres på større flater, ikke 
i grøft. Men da har man noe konkret og 
allerede godkjent å sammenligne med, 
supplerer Enoch By. 

BL Entreprenør AS spilte en viktig rolle 
i prosjektet. Det var driftsleder John Olaf 
Bolme som ba Høgskolen i Sør-Trøndelag 
om en oppgave med dette temaet da han 
ble klar over muligheten. Selskapet står 
som ekstern oppdragsgiver i oppgaven, 
og stilte opp med maskiner og utstyr. 

– Det er en viktig jobb gutta har gjort. 
Vibroplate på maskin er vanlig å bruke. Men 
dokumentasjon er vanskelig. Vi er interes-
sert i å følge opp dette arbeidet videre, for å  
få på plass bedre dokumentasjon av kompri-
mering med plate, sier John Olaf Bolme. 

Han er driftsleder i selskapet, og en 
av tre eiere i konsernet BL Gruppen AS. 

Neste side: De to ingeniørenes fagar-
tikkel, basert på rapporten i oppgaven. 

KOMPLISERT: Komprimering av leire kan være vanskelig. Vibrerende plate egner seg godt i grøft. (FOTO: ENOCH BY / JON MARTIN STØVER-HOFSTAD) 

FORNØYD: F.v. Enoch By, driftsleder John Olaf Bolme i BL Entreprenør AS og Jon Martin 
Støver-Hofstad. (Foto: Jørn Søderholm) 

FORTS.
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Komprimering av 
leire i grøft
Den optimale prosedyren 
for komprimering av leire 
i grøfter ved bruk av 
vibrerende plate montert 
på gravemaskin.

Av Enoch By og Jon Martin Støver-Hofstad

Leire i grunnen er svært vanlig i store deler 
av Norge, og blir ofte benyttet som stedlig 
fyllmasse ved igjenfylling av grøfter. 

Vibrerende plate på gravemaskin er i 
mange tilfeller det eneste utstyret som er 
praktisk mulig å benytte ved komprime-
ring av løsmasser i grøfter. Spesielt i smale 
grøfter, gjerne med kryssende kabel- og 
rørgater, mener entreprenører at metoden 
er overlegen. Men det finnes ingen doku-
mentasjon på metoden eller noen prose-
dyre som maskinførerne kan følge. 

Fyllmasse
Vår oppgave var å finne en god prosedyre 
for bruk av maskinmontert vibrerende 

plate ved komprimering av leire som fyll-
masse i grøft. Det er utført forsøk i praksis 
for å finne god prosedyre, særlig med tanke 
på lagtykkelse, mønster og massekvalitet. 
Deretter er det utarbeidet et forslag til 
en veiledning for bruk av nevnte utstyr. 
Sammen med en sjekkliste for kompri-
meringskontroll, vil denne veiledningen 
bidra til bedre og jevnere kvalitet og bedre 
dokumentasjon på utført arbeid.

Komprimering og grunnarbeid har mye 
å si for konstruksjonens levetid. I en grøft 
er det som regel en vegbane på toppen 

og et rør- eller ledningssystem i bunnen. 
Begge disse konstruksjonene skal ivaretas 
for at arbeidet skal være vellykket.

Dokumentasjon av komprimering med 
vibrerende plate er vanskelig, spesielt med 
leire som fyllmasse i grøfter. Kompri-
mering med vibrerende plate kan ikke 
dokumenteres bare med antall overfar-
ter, som med vals. Resultatet avhenger 
i stor grad av hvordan komprimerings-
arbeidet gjennomføres. Dermed er det 
opp til hver enkelt maskinfører hvor god 
komprimeringen blir. Men når maskinfø-
rere mangler både prosedyre og sjekklister 
kan kvaliteten variere. 

Fokusert
Det er kun komprimering av leire i grøft 
med vibrerende plate på gravemaskin 
som er omtalt. Vi har fokusert på to 
ulike vibrerende plater, to typer leire, 
med samme komprimeringstid og ett 
bestemt mønster. Resultatene fra disse 
forsøkene skulle så sammenlignes med 

MÅLING: Statens 
vegvesen 
stilte opp med 
Troxler-målinger 
i forsøket. Jon 
Martin Støver-
Hofstad noterer 
resultater. 

FORTS.
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resultatet fra to ulike valser. 
Feltarbeidet ble gjennomført ved Statens 

vegvesens anlegg FV 900 Heimdalsveien, 
utført av BL Entreprenør AS. De sted-
lige massene i anlegget var av variabel 
kvalitet, med store utfordringer med 
komprimering av leire. Disse utfordrin-
gene er bakgrunnen for oppgaven, og det 
var naturlig å legge feltforsøket til dette 
anlegget.

Mineralkorn som er mindre en 0,002 
mm, eller 2 μm, defineres som leir eller 
leirfraksjoner. Jordarter med så stort 
innhold av leir at det setter sitt preg på 
massen defineres som leire eller leirjord. 
Sand eller silt med bare 15 prosent leir 
klassifiseres som leirjord. Leirjord er 
vanlig i Norge, men sjeldent med mer 
enn 50 prosent leir. 

Leire er telefarlig og skal ikke brukes 
i selve vegoppbyggingen, men den kan 
benyttes som fyllmasse mellom trau og 
grøftebunn. Da skal den ha et leirinnhold 
over 15 prosent, vanninnhold W på 20 
-30 prosent, samt en omrørt skjærstyrke 
over 10 kN/m2. 

Belastning
Hvis lagene over traubunn er dårlig 
komprimert, kan det føre til økt belast-
ning på undergrunnen. Dette kan igjen 
gå utover fyllingen i grøften og ledninger 
i grunnen. 
Godt komprimeringsarbeid over og under 
traubunn gir derfor lengre levetid og 
lavere vedlikeholdskostnader til vegene. 

Leirfyllinger kan være vanskelige å 
komprimere. Resultatet på utført kompri-
meringsarbeid avhenger i stor grad av 
egenskapene til massene som anvendes. 
Spesielt viktig er at massene har riktig 
vanninnhold og kornfordeling samt at 
det utføres jevnt og systematisk kompri-
meringsarbeid.

Med meget tørr leire (12-16 prosent 
vanninnhold) kan man oppnå høy densi-
tet, men det krever mye komprimerings-
arbeid. Bløt leire (vanninnhold rundt 30 
prosent) vil enkelt komprimeres. Densite-
ten vil til gjengjeld forbli lav, uansett hvor 
mye komprimeringsarbeid som utføres 
på massen. 

Fra før er det kun beltemaskin og 
dumper/hjullaster som er beskrevet av 
Statens vegvesen som egnet utstyr for 
komprimering av leire. Dette utstyret 
er det ikke praktisk mulig å benytte i en 
grøft, men beskrivelsen kan være til hjelp 
ved utvikling av prosedyrer for andre 
typer utstyr. Hvert lag skal komprime-
res tilstrekkelig, slik at klumper knuses 
og det oppnås en homogen masse med 
minst mulig luftinnhold.

Laboratorieundersøkelser
For å kartlegge egenskapene til massene, ble 
det gjennomført grunn- og laboratorieun-
dersøkelser på prøvefeltet i Heimdalsvegen. 
Etter analysen av disse kunne vi konkludere 
med at det hovedsakelig var massene fra 
0-1meters dybde som var egnet. 

Den andre runden med laboratorieun-
dersøkelser ble gjennomført under selve 
feltforsøket. I feltforsøket ble det brukt 
troxlermålinger for å finne densitet og 
vanninnhold til ferdig komprimerte masser. 
Alle forsøk ble utført i samarbeid med labo-
ratoriepersonell, og etter beskrivelser i 
Norsk standard og vegvesenets håndbøker. 

Undersøkelsene som ble gjort: 
• Slemmeanalyse (kornfordeling)
• Vanninnhold
• Korndensitet
• Konusforsøk (skjærstyrke)
• 
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen ble gjennomført for 
å få innblikk i hvordan vibrerende platen 
brukes i dag, og som et utgangspunkt for 
feltforsøket. Undersøkelsen forsterket 
oppfatningen av at utstyrstypen brukes 
mer og mer på både leire, grus og stein. 
Men også at det er et behov for en prose-
dyre. Spesielt med tanke på lagtykkelse 
var det helt tydelig at det i praksis er store 
avvik fra gjeldende beskrivelser, som angir 
at maksimal lagtykkelse for komprimering 
av leire er 0,2 meter ferdig komprimert. 

Respondentene var enige om at det er 
riktig å legge et tykkere lag på ca en meter 
nederst mot røret, for å beskytte dette. 
Videre oppover spriker det, fra 0,2 til 0,8 
meter pr lag. Respondentene peker på våte 

masser, rundt kabler og kummer og trange, 
dype grøfter som situasjoner der vibroplate 
på gravemaskin er eneste mulige løsning. 
Dessuten blir det påpekt at det er viktig 
å være forsiktig, sånn at man unngår å 
ødelegge rør med «for god» komprimering. 

Et fellestrekk ved de fleste svarene 
var at lagtykkelsen ferdig komprimert 
stort sett var større enn 0,2 meter, som 
er vegvesenets krav ved komprimering 
av leire. 

Feltforsøk
I forkant av feltforsøket ble det utarbei-
det egne komprimeringsplaner. Utgangs-
punktet var en komprimeringsplan fra 
MEF, opprinnelig for komprimering med 
vals, endret for å passe til komprimering 
med vibrerende plate på gravemaskin.

Det føres inn informasjon om anlegg/
sted, hvilken masse som legges ut og 
lagtykkelse. I planen skal det også beskri-
ves antall sykluser, tid per plassering av 
plata og hvilket mønster det skal kompri-

meres etter. Dette skal bidra til et godt 
og jevnt komprimeringsarbeid.

Feltforsøket med vibroplate ble gjen-
nomført 9. til 20. mars 2015. Det ble 
også komprimert med vibrerende vals 
for sammenligning.

Grøftetverrsnitt
Det ble hentet ut et grøftetverrsnitt fra 
vegprosjektet i Heimdalsvegen, som 
skulle brukes ved graving av grøftene i 
oppgaven. Dette viste grøfteprofilet og 
hvordan rørene og omfyllingen av disse 
skulle være. Grøftesnittet ble kontrollert 
opp mot Grøfteforskriften. I og med at 
grøftene i forsøket skulle være to meter 
dype, var det viktig at grøfteskråningene 
tilfredsstilte arbeidstilsynets krav.

Utstyret som ble brukt 
til feltarbeidet: 
• Gravemaskin 30 tonn med vibrerende 

plate (stor), GPS, rotortilt og skuffer
• Gravemaskin 18 tonn med vibrerende 

plate (liten), GPS, rotortilt og skuffer
• Rør for legging i grøft PVC 160(SN8) 

og PVC 200(SN8)
• Pukk 4-16mm for omfylling av rør
• Selvgående vibrerende plate 100 kg
• Grøftevals 1,5 tonn
• Anleggsvals 7 tonn
• Stikker
• Diverse mindre utstyr, som spade, rive 

osv. 
Det ble brukt to typer/størrelser vibre-
rende plater, og to typer gravemaskinstør-
relser under feltarbeidet. En stor maskin 
har ofte stor kapasitet og håndterer større 
og mer effektivt utstyr. Oppnådd kvalitet 
på arbeidet kan derimot være like god 
med mindre utstyr. (Se tabell 1) 

For å finne aktuell vekt av den vibre-

rende platen under bruk ble maskinene 
veid før feltforsøket. Aktuell vekt består 
av vibroplatas egenvekt, samt vekt 
av bom, stikke og evt tiltrotator. Ved 
komprimering skal bom og stikke hvile 
på plata, med kun egenvekt av disse som 
presser på plata. 

Valser
Det ble til sammenligning brukt to valser: 

Wacker Neuson RT82-SC3 vibrerende 
grøftevals. Egenvekt 1,45 tonn , oppgitt 
pakkekraft 68,4kN. 

Cat CS-433E anleggsvals. Egenvekt 
7,0 tonn, driftsvekt trommel 3,5 tonn, 
høyeste pakkekraft 134kN. 

MASKIN PL. KG PL. KVM PL. FREKV. (MP/HZ)
PL. PAKKEKRAFT 

(KN)

Cat 316E 600 0,58 2100 60

Cat 329E 1052 1,03 2200 110

«Av det utstyret som er praktisk 
mulig å benytte i grøfter, er det altså 
vibrasjonsplata som gir den beste 
komprimeringa.»

TA
B

E
LL

 1

GRØFTEVALS: Gir dårligere komprimering 
i grøfta enn vibrerende plate. 

PLATER: To plater ble testet. En på 600 og en 
på drøyt 1000 kilo. 

FORTS.
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Endelig! Med Fri+ har du plass til 
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Gjennomføring 
Feltarbeidet omfattet graving av grøfter, 
legging av rør og fylling av leire lagvis 
for så å komprimere lagene ved bruk av 
ulike metoder og utstyr. 

Etter komprimering av hvert lag ble 
det av Statens vegvesen utført kontroll av 
resultatet med Troxler-måler. Nedlagte 
rør ble også kontrollert for å se om tynne 
lag før komprimering ga skader på disse.

Det ble gravd to parallelle grøfter, med 
ca. 30 meters lengde. Massene ble lagt 
opp mellom grøftene. Det ble lagt ned 
rørfundament og rør i bunn av grøftene, 
bygget fundament på sidene og beskyt-
telseslag over med 4-16 mm pukk. 

Totalt ble 30m med rør lagt ned i hver 
grøft. Da kunne 25m av grøfta fylles igjen, 
uten at endene ble fylt over. Endene på 
rørene skulle være tilgjengelig for senere 
rørkontroll med kamera.

Grøftene ble delt opp i strekninger 
på fem meter hver for ulike metoder og 
lagtykkelser. 

Det ble brukt profilnummer som det 
skulle refereres til ved prøvetaking og 
samling av resultater. Etter utmåling og 
oppmerking av profilnummer, begynte 

arbeidet med å fylle leire tilbake i grøfta. 
Leira ble lagt ut i ønsket lagtykkelse som 
ble kontrollert ved hjelp av GPS på grave-
maskinen og tommestokk. Utlagt lagtyk-
kelse varierte fra 0,35 til 1,0 meter, avhen-
gig av gjeldende komprimeringsplan. 

Det første laget i begge grøftene ble 
komprimert med den store vibrasjons-
plata. Deretter ble det gjennomført 
Troxlermålinger for å finne komprime-
ringsgrad. I tillegg ble det gjennomført 
rørkontroll for å se om rørene var skadet 
eller deformert. 

En tredje grøft ble gravd til slutt. 
Her ble det komprimert med den store 
anleggsvalsen.

Resultater
Resultatene fra feltforsøket ble korrigert 
med hensyn på vanninnhold ved hjelp av 
laboratorieundersøkelsene. Deretter ble 
verdiene for våtdensitet og vanninnhold 
sammenlignet med SVVs krav til kompri-
mering av leire. Dette kravet varierer med 
vanninnholdet til massene.

Resultatene er nokså jevne, og meste-
parten av målingene ligger i nærhet av 
kravet. Det er noen målinger med større 

avvik, som antas å skyldes avvik i massene 
på feltområdet.

Det kommer frem av prøvene at jevnt 
vanninnhold fører til jevn komprimering 
av materialet.

Forslag til prosedyre
Hovedmålet med oppgaven var å utar-
beide en prosedyre eller veiledning til 
bruk ved komprimering med vibrerende 
plate på gravemaskin i grøfter. 

Det er testet med ulikt antall overfar-
ter og lagtykkelse. Det kan i ettertid sies 
at det ble kjørt for få tester med enkelte 
typer utstyr. Tidsbruken per plassering av 
vibrerende platen ble heller ikke testet ut. 
Det må derfor erkjennes at grunnlaget for 
prosedyren kunne ha vært bedre. 

Vurdering av massene er en stor del av 
komprimeringsjobben, da resultatene i stor 
grad avhenger av massenes egenskaper.

Prosedyren som ble utarbeidet 
gjelder leire som tilfredsstiller SVVs krav 
til komprimering. Om leira tilfredsstiller 
kravene må vurderes ved hvert enkelt 
anlegg. 

Værforholdene må tas i betrakt-
ning. Det er ikke ønskelig med 

FORTS.

GRØFT: To parallelle grøfter ble delt inn i fem meter langte felt for måling av komprimeringsresultat. 
(ALLE FOTO: ENOCH BY / JON MARTIN STØVER-HOFSTAD) 



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
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hverken for mye sol eller regn, da dette 
kan påvirke vanninnholdet i massene. 
Skal et godt resultat oppnås, må massene 
håndteres riktig og værforholdene være 
tilfredsstillende.

 
Erfaringer
Erfaringer fra feltforsøket i denne 
oppgaven viser at egenskapene til leire vari-
erer mye, også innenfor samme område.

Resultatene fra feltforsøket er ikke 
entydige nok å trekke noen klar konklu-
sjon kun ut fra disse. I kombinasjon med 
litteraturstudier og spørreundersøkelser 
vil det likevel være mulig å komme med 
en foreløpig konklusjon og anbefaling for 
bruk av utstyret.

Massekvalitet er helt sentralt. Det ble 
oppnådd ulik komprimeringsgrad i ulike 
deler av grøfta, selv om utførelsen var lik. 
Dette tyder på at det var store variasjoner 
i massene, selv om disse tilsynelatende 
var like og var hentet fra samme jordlag 
og i umiddelbar nærhet. 

Ved forsøket ble det lagt stor vekt på 

sortering av massene. Når det likevel viser 
seg å være store variasjoner er det en 
pekepinn på at man må vurdere bruken 
av leire i vegkonstruksjoner der kompri-
meringen er kritisk. 

Sortering
Et større fokus på sortering av massene er 
sannsynligvis like viktig som selve utfø-
relsen av komprimeringen. 

Å anslå vanninnhold og kornforde-
ling i leiren fortløpende under utgra-
ving være umulig for maskinføreren. 
Dette bør enten gjøres ved kontinuerlige 
laboratorietester eller vurdering 
av geotekniker, og må dermed 
beskrives i en eventuell kontrakt. 

MASSEKVALITET: Det ble oppnådd ulik 
komprimeringsgrad i ulike deler av grøfta, 
selv om utførelsen var lik.

OVERLAPP: Det 
viktigste med 
mønsteret er 
at man har et 

system som gjør 
det lette å holde 

rede på hvor man 
har komprimert 

og ikke. 

FORTS.
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Knut A Brevik AS 

Tomtespesialist i 40 år
Knut Anders Brevik (58) 
startet med en Ferguson 
som stort sett gikk på 
bakhjula. Nå styrer 
bedriften mot nye høyder, 
med sønnen Anders (28) 
bak spakene. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SYLLING / OSLO: – Rotortilten er det 
viktigste som har skjedd disse årene. Alt 
utstyret som har kommet til. Rotortil-
ten og piggen, for eksempel. Alt har blitt 

så lettvint med utstyret. Ja, bortsett fra 
papirarbeidet da!

Knut A. Brevik (58) har drevet sitt eget 
firma gjennom fire tiår. Den første var 
en Ferguson-traktor med et Sesam 500 
graveaggregat. Den brukte han i to somre. 
– Det var en tohjulstrekker. Den gikk 
stort sett bare på bakhjula, humrer 
Brevik. 

Først
Han kjøpte sin første maskin med tilt-
rotator i 1994. 

– Da var jeg først. Det var ikke mange 
som hadde det da. Jeg drev mye med 
steinmurer da, i rød granitt. Rotortilten 

var praktisk til det. Nå er det så mye kina-
stein at norsk granitt ikke kan konkurrere, 
og det er mange som konkurrerer om å 
bygge murer. Men det er mye uvitenhet 
ute og går der, sier Brevik. 

I dag er det sønnen Anders Brevik (28) 
som er daglig leder i firmaet. Han eier 
50 prosent, Knut 40 mens ansatt Simen 
Heslien eier ti prosent. Det er gode tider, 
med mer jobb enn de seks fast ansatte 
greier å ta unna. I det daglige er de stort 
sett ti mann i driften, inkludert innleide. 

Anders begynte som lærling hos faren 
for ti år siden. Offisielt tok han over i 
år. I praksis har han styrt butikken de 
siste 3-4 årene. Anders er for øvrig tredje 

FORTS.

NISJE: Tomtegraving på Oslos vestkant, og området vestafor det. Det er hva Knut A. Brevik AS driver med. (FOTO: JØRN SØDERHOLM)

Et alternativ kan være at det fra bygg-
herres side beskrives å erstatte leiren 
med «dårlige» og rimeligere grusmasser.

Når det gjelder utstyr, er det tydelig 
at den store vibrasjonsplata gir bedre 
komprimering enn både 7 tonns anleggs-
vals og 1,5 tonns grøftevals. 

Av det utstyret som er praktisk mulig 
å benytte i grøfter, er det altså vibra-
sjonsplata som gir den beste kompri-
meringa. 

I motsetning til valsing, vil bruk av 
vibrasjonsplata og kvaliteten på utført 
arbeid i stor grad avhenge av maskin-
føreren. Denne variabelen vil reduseres 
ved at prosedyren utarbeidet i denne 
oppgaven følges. Et større fokus på 
viktigheten av godt og jevnt kompri-
meringsarbeid er også viktig.

Lagtykkelse
Lagtykkelsen er viktig for komprime-
ringsarbeidet, både med tanke på resultat 
og effektivitet. I dag er det 0,2m ferdig 
komprimert som er beskrevet ved fylling 
av leire. Ut fra resultatene i vårt feltfor-
søk, kan lagtykkelsen økes til 0,35m ferdig 
komprimert, eller 0,6m utlagt, ved bruk 
av vibrasjonsplate.

Hvordan og hvor lenge vibrasjonsplata 
brukes på hvert punkt er også viktig. Det 
ble i etterkant av spørreundersøkelsen og 
i samråd med oppdragsgiver bestemt å 
sette tiden til 5-10 sekunder per punkt, 
da denne er avhengig av vanninnhold og 
massenes egenskaper. 

Det viktigste med tanke på mønsteret, 
er at man har et system som gjør det lette 
å holde rede på hvor man har komprimert 
og ikke. 

Det mest praktiske er et system som 
tillater minst mulig forflytning og juste-

ring på maskin mellom hver gang plata 
settes ned. Altså er det hensiktsmessig 
å plassere maskinen slik at det meste av 
forflytningen skjer ved å svinge bommen. 
Det er også viktig å komprimere med 
overlapp, både mellom hvert punkt og 
hver overfart. 

Utgangspunktet for oppgaven var å lage 
en optimal prosedyre på komprimering 
av leire i grøft, og at denne skulle kunne 
brukes i standarder og ved kontraktskri-
ving. 

Det viste seg for omfattende både med 
tanke på ressurser tilgjengelig og størrel-
sen på oppgaven. Ut i fra resultatene fra 
feltforsøket og erfaringer fra bransjen 
har vi likevel utarbeidet et forslag til en 
prosedyre. 

Videre
Vi mener det er gode muligheter for å 
utvikle dette framover og komme i mål 
med en standard som bransjen kan 
benytte. Videre feltforsøk og laborato-
rieundersøkelser er helt sentrale. Det 
området vi ser størst muligheter for 
videre utvikling på er feltarbeid. Her bør 
man, i tillegg til å fortsette med vibre-
rende platen, komprimere ved å belte 
med gravemaskin, i henhold til tabell 
for komprimering av leire. 

Bruk av denne komprimeringsmeto-
den er ikke aktuell i en grøft, men som 
et sammenligningsgrunnlag for resul-
tatene er det viktig. Da ser man raskt 
hvilke resultater en godkjent og beskrevet 
komprimeringsprosedyre gir, og dette 
sammenlignes så med resultatene fra 
vibrerende platen. 

Denne artikkelen er et sammendrag 
av en bacheloroppgave på Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (HiST), levert inn i juni 
2015. Oppgaven er den avsluttende del 
av byggingeniørstudium studieretning 
anlegggsteknikk 2012-2015. n

Komprimering av leire og siltig leire med vibroplate på gravemaskin
KONSISTENS LAGTYKKELSE TID PR PLASSERING ANT. OVERFARTER

Bløt 0,2* 5-10 sek 2-3

Tørr 0,2* 5-10 sek 2-4

*Lagtykkelsen kan trolig økes noe, da både 0,35m og 0,60m ferdig komprimert ga tilfredsstillende 
komprimering.

• Antall overfarter skal vurderes etter massetype. Kan optimaliseres ved hjelp av prøver fra området
• Overlapp mellom overfarter
• Overlapp minst 1/3 pr plassering

Takker
Jon Martin Støver Hofstad og 
Enoch By takker samarbeidspart-
nere for viktige bidrag i arbeidet: 
• BL Entreprenør AS
• Statens vegvesen, Vegdirektoratet
• Høgskolen i Sør-Trøndelag
• Rambøll
• MEF/OKAB Sør-Trøndelag,  

ved Erik Waldum. 
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generasjon maskinentreprenør i familien, 
ettersom også Knuts far drev samme type 
virksomhet. 

Gøy
– Det er gøy å se at det går bra med ham 
som leder. Han har stor kapasitet, er blid 
og positiv, sier «gamlingen» Knut. 

Selv holder han på å trappe ned, og 
driver med det han selv kaller litt småt-
terier. Han er stort sett å finne i hytta på 
hjulmaskinen eller den lille sekstonneren. 

– Hvordan er det egentlig å drive virk-
somheten med faren så tett på? 

– Det går bra. Det kan være en utfor-
dring i at pappa er fornøyd med ting som 
de er, mens jeg vil utvikle. Men jeg får 
gjøre som jeg vil, sier Anders Brevik. 

Jerrykanne
Knut var 16 da han startet for seg selv. 

Han kom seg rundt på moped med en 
jerrykanne med diesel til Fergusonen 
på bagasjebrettet. Om vinteren hogg 
han tømmer. Før han dro ut i skogen 
om morran sendte mor med ham en 
matpakke med 24 brødskiver og to liter 
melk. 

Firmaet ble etablert i 1974. De første 
årene gikk det stort sett i traktorgravere, 
av forskjellig merke og størrelse. Etter 
hvert gikk det over til gravemaskiner og 
lastebiler. 

Nå har bedriften fem beltegravere, én 
hjulgraver, én hjullaster og tre lastebiler. 
Samtlige bærer Volvos navn og logo. 

Det siste tilskuddet i utstyrsparken er 
en Volvo FH 16 750 hk og en Volvo FH 
540 hk som ble levert på vårparten. 

– Jeg prøvde en gang en lastebil av et 
annet merke. Men jeg fikk ikke så god 
oppfølging der som hos Volvo. Derfor 

holder jeg meg til det merket, sier Brevik. 
Mye av utstyret har blitt kjøpt brukt 

opp gjennom årene. I fjor kjøpte de sin 
største: en 30-tonns Volvo 290. 

Brukt
– Brukt er god økonomi, på større maski-
ner. De er billigere fordi de er dyre å flytte. 
En 210 flytter vi selv, med maskinslep 
etter lastebil. En 290 krever svanehals, 
sier Knut A. Brevik. 

Virksomheten går utelukkende i 
grunnarbeid på tomter. Mest i Oslo vest, 
Bærum, Asker og utover mot hjemkom-
munen Lier. 

De første 30 årene drev Knut stort sett 
på egen hånd. Så kom Anders hjem fra 
anleggsskolen på Elverum, og begynte 
som lærling. Lenge var det bare de to. Det 
siste året har bedriften gitt gass, ansatt 
flere folk og investert i mer utstyr. 

1 FAMILIE: 

Det er 40 år siden Knut Anders Brevik 
(t.h.) startet bedrift. Nå har han overlatt 
det meste til sønnen Anders, maskinen-
treprenør i tredje generasjon. 

2 NYTT: 

Gutta krutt laster! De to nye Volvo FH 
tippsettene i lasting. (FOTO: ARILD HOVE) 

3 UNGDOM: 

Knut A. Brevik var 16 år da han begynte 
med traktorgraver. (FOTO: PRIVAT) 

4 PLASS: 

Trange forhold er hverdagskost. Det er 
sjelden romslig på gravejobber i villa-
strøk. 

Maskinpark
1 Volvo 290 beltegraver
2 Volvo 210 beltegravere
1 Volvo 140 hjulgraver
1 Volvo 140 beltegraver
1 Volvo 58 beltegraver
1 Volvo L30 hjullaster
3 Volvo lastebiler 

40-års jubileet ble feiret i fjor, med en tur 
for Knut, Anders og et par kolleger fra 
bransjen til den store messa Conexpo i 
Las Vegas i fjor vår. 

I 2014 omsatte bedriften for 19 millio-
ner kroner, tre millioner mer enn året før. 
I år ligger det godt an til en større vekst, 
med en omsetning på 27-28 millioner. n
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gjerstad

www.rosendalmaskin.no

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. 

Ta kontakt med din selger!

Troms og Finnmark: Truls Stellander – Tlf 975 81 220
Nordland: Asle Bjørklund – Tlf 971 48 960
Møre og Romsdal, Trøndelag: Per Solli – Tlf 975 90 096
Hordaland, Sogn og Fjordane: Geir Henning Nygard – Tlf 917 72 253
Rogaland: Eldar Undheim – Tlf 910 07 450

Agder og Vest-Telemark: Svein Arne Uppstad – Tlf 959 93 110
Buskerud, Vestfold og Østfold: Olav Hauer – Tlf 974 26 401
Oslo, Akershus og Hedmark Sør: Esben Fjellhaug – Tlf 468 00 670
Oppland og Hedmark Nord: Jon Boye Lie – Tlf 913 60 000
SALGSSJEF: Tor Anders Høgaas – Tlf 920 65 223

“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.

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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Hvor stor er sjansen for 
at to menn, født samme 
år, med nesten identiske 
navn, jobber helt til 
pensjonsalderen for 
samme arbeidsgiver – i 
samme stilling? 
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Dette spesielle sammentreffet av skjeb-
ner og karrierevalg har funnet sted hos 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). 
En epoke i forbundet var over da region-
sjefene Svein Myhrvold og Jan Myrvold 
nylig gikk av med pensjon – selvsagt på 
samme dag. 

Tirsdag 30. juni 2015 var deres lange 
karrierer i MEF over. Begge vil bli savnet, 
både internt i MEF, og av medlemsbe-
drifter og bransjekollegaer. At savnet er 
gjensidig, kan de begge skrive under på.  

– Kan fortsatt ringe
– Jeg kommer til å savne bransjen, og aller 
mest alle mine gode kollegaer og venner 
i MEF. Enkelte av dem har jeg hatt en 
spesielt god og løssluppen tone med, og 
vi har diskutert fag, problemstillinger, 
utfordringer og alle slags sosiale og private 
temaer. Det har jeg satt utrolig pris på, og 
er noe jeg helt klart vil savne. Men de er 
jo mine venner, så jeg kan fortsatt ringe 
dem, sier Svein Myhrvold, som siden 2001 
har vært leder for MEFs region Sørvest, 
med base i Kristiansand.

Mange kontakter
I Hamar sitter Jan Myrvold og ser tilbake 
på sine år i MEF. Han ble ansatt i 1988 
og har hatt ansvaret for MEFs region Øst 
siden forbundet ble delt inn i regioner i 
1992. I likhet med sin kollega i sør, er det 
mye han vil savne.

– Jeg har veldig mange gode kollegaer, 
som jeg virkelig kommer til å savne. Men 
jeg tror kanskje jeg vil savne kontakten 
med medlemmene enda mer. Jeg har etter 
hvert fått en enorm kontaktflate; medlem-
mer, tillitsvalgte, Vegvesenet, Standard 
Norge, nærings- og fiskeridepartemen-
tet, bare for å nevne noen. Det blir nok 
veldig rart å se på mobiltelfonen og lure på 
hvorfor ingen ringer meg, sier han og ler.

Med «tean i tanga»
De mange likhetene mellom de pensjo-
nerte regionsjefene til tross; forskjellene 

Regionsjefer takker av

FORTS.

TAKKER AV: Jan Myrvold og Svein Myhrvold. Men de har ikke tenkt å ligge på sofaen i tiden som kommer.
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er naturligvis flere. De har ulik bakgrunn, 
ulik utdannelse og ulike veier inn i anleggs-
bransjen.

Svein er født og oppvokst i Risør. 
Etter realskolen gikk han i lære på Kris-
tiansands mekaniske verksted og tok 
fagprøve som maskinreparatør på skip 
i 1974.

– Hele oppveksten i Risør dreide seg 
om sjø og båt. Jeg er født og oppvokst 
med «tean i tanga», sier han, med refe-
ranse til en kjent sørlandsvise. 

– Planen var egentlig å komme hjem og 
jobbe på tremassefabrikken i Risør, der også 
faren min jobbet, men jeg kom aldri hjem. 
I stedet begynte jeg på teknisk fagskole i 
Kristiansand, og var ferdig maskin-/drifts-
ingeniør i 1979, forteller han.

Konkurs
Som nyutdannet ingeniør fant han veien 
tilbake til Kristiansand mekaniske verk-
sted, men han skulle ikke lenger jobbe 
«på gølvet».

– Jeg husker veldig godt de første måne-
dene der. Plutselig var jeg kollega med 
dem jeg hadde sett opp til tidligere. Det 
var både spesielt og rart, sier han. Senere 
ble han kalkulatør og regnet anbud på 
skipsreparasjoner, før verkstedet posi-
sjonerte seg inn mot oljebransjen og han 
ble satt til å regne på moduler til oljeplatt-
former. Deretter ble han prosjektplan-
legger i firmaet Oil Industry Services AS 
(OISAS), og var involvert i utbyggingen av 
både Gullfaks, Oseberg og Snorre-feltene. 
Men så kom nedgangstidene på slutten av 
80-tallet og Svein skiftet beite.

– Jeg ble først avdelingsleder i den 
tekniske avdelingen av Manpower-kon-
sernet, Techpower, som drev med utleie 
av ingeniører og teknisk personell, før jeg 
fikk tilbud fra min gamle arbeidsgiver 
OISAS om å drive tilsvarende utleievirk-
somhet der. Jeg takket ja, men det viste 
seg å være dumt, ettersom firmaet snart 
gikk konkurs og jeg ble arbeidsledig en 
periode, forteller han.

Simultan tragedie og glede
Etter en liten stopp i et firma som het 
Personalutvikling, dukket stillingen som 

regionsjef for MEF på Sørlandet opp. 
Omstendighetene rundt ansettelsen var 
imidlertid høyst spesielle. 

– Jeg var usikker på om jeg skulle søke, 
for jeg kjente jo ikke anleggsbransjen, men 
jeg tok sjansen. Etter flere intervjurunder, 
både i Kristiansand og i Oslo, ringte admi-
nistrerende direktør Trond Johannesen 
og tilbød meg jobben. Det spesielle var at 
dette var den 11. september 2001, og jeg 
satt hjemme og så på TV at et fly hadde 
kjørt inn i World Trade Center i New York. 
Akkurat da det andre flyet smalt inn i det 
andre tårnet, ringte Trond. Jeg glemmer 
det aldri, forteller han.  

Tidlig interesse
Jan Myrvold, som er født og oppvokst 
i Grue kommune midt i Solør, hadde 
en mer målrettet inngang til anleggs-
bransjen. Ingeniørutdannelsen tok han 
i Forsvaret. 

– Interessen for anleggsbransjen har 
jeg hatt fra tidlig barndom. Jeg husker 
godt jeg lagde dammer, bruer og veier i 

sandkasser og sandtak da jeg var veldig 
liten. Det var morsomt å skape noe, lage 
noe. Jeg tror det lå en liten veiingeniør i 
meg fra tidlig alder, sier Jan og ler.

– Jeg tok Hærens ingeniørhøyskole på 
Hvalsmoen ved Hønefoss.  Det var tre og 
et halvt års utdannelse og to og et halvt 
års plikttjeneste. Det siste pliktåret, fra 
1977 til 1978, tilbragte jeg på Forsvarets 
overkommando på Røa i Oslo. Der var 
jeg sperreoffiser, og var med å planlegge, 
dimensjonere og tegne nye kanonstillin-
ger og forsvarsanlegg.

Markedet kollapset
Etter plikttjenesten fikk Jan først jobb 
som veiplanlegger hos Statens vegvesen 
på Lillehammer, før han året etter ble 
ansatt på veikontoret på Hamar.

– Det var en slags beredskapsjobb, for 
Forsvaret henvendte seg til Vegvesenet 
for å få oversikt over hvilke anleggsmas-
kiner som kunne brukes i en eventuell 
arbeidsoperasjon. Senere ble dette ansva-
ret overført til fylkesmannen i Hedmark, 

og jeg ble da avdelingsingeniør der. Samti-
dig ble jeg ansvarlig for fylkesmannens 
beredskapsanlegg og fikk ansvaret for 
alle byggesaker som gjaldt tilfluktsrom. 
Dette var på den tiden man nesten ikke 
fikk lov å bygge noen ting uten at det var 
tilknyttet et tilfluktsrom, forteller Jan.

– Hos fylkesmannen ble jeg i fem-seks 
år før jeg begynte som driftsingeniør hos 
Lars Grønvold AS, Hedmark og Opplands 
største entreprenør, med over 300 ansatte. 
Det skulle vise seg å være en svært hektisk 
og stressende jobb. Dette var dessuten 
i 1988, da markedet var i ferd med å 
kollapse helt. Jeg var derfor ikke vanskelig 

å be, da det åpnet seg en stilling i MEF 
som distriktssjef i Hedmark og Oppland.

– Skyter fra hofta
De to avtroppende regionsjefene har vært 
vitner til en rivende utvikling i anleggs-
bransjen i løpet av sine mange år i MEF.

– Det har vært en utrolig spennende 
bransje å bli kjent med. Folk i bransjen 
har alltid vært lette å komme inn på. De er 
direkte og skyter litt fra hofta av og til, men 
det er bare positivt. Og når de er direkte, 
så kan jeg også være det, smiler Svein.

– Bransjen har også forandret seg 
ganske mye disse årene. Den har blitt 
mer seriøs. Bedriftene har blitt bevisste 
på at man må dokumentere, rapportere 
og ha systemer i orden, og de fokuserer 
mer på kompetanseheving og kursing. 
De har kontroll på hva de gjør og de kan 
dokumentere det de har gjort. Tidligere 
har jeg sett eksempler på at entreprenø-
rer, på grunn av dårlig dokumentasjon, 
har måttet grave opp alt igjen for å vise 
hva de har utført. Det er det helt slutt på. 

Ikke lenger «cowboyer»
Jan stemmer i sin kollegas betraktninger 
om bransjen.

– Dette er den ærligste bransjen jeg vet 
om! Folk sier fra når det er noe – på godt 
og vondt. Av og til får du så øra flagrer og 
andre ganger klasker de deg på skuldra 
og sier tusen takk! Samtidig har bransjen 
blitt mer profesjonell og formell de senere 
årene. Før holdt det med et håndtrykk og 
et ærlig ansikt. Det holder ikke lenger i 
dag. Bedriftene må nå i langt større grad 
forholde seg til lover, regler, forskrifter 
og standarder – og dokumentere at man 
gjør det, sier Jan.

– Denne utviklingen har gjort at 

anleggsbransjen, som tidligere ble refe-
rert til som «cowboyvirksomhet», har 
blitt vel ansett. Tidligere hørte man om 
folk som reiste rundt med plastposer 
fulle av kontanter for å kjøpe maskiner. 
Det er utenkelig i dag. Jeg tror den store 
endringen begynte med at anleggsmask-
inførerfaget i 1987 kom inn under fagbre-
vordningen. Det å få dokumentasjon på 
praktisk og teoretisk kompetanse var 
en stor overgang og har betydd mye for 
bransjen, sier han.

Menneskekjenner
Hva har vært My(h)rvoldenes viktigste 
oppgaver som regionsjefer i MEF?

– Vi lever AV og FOR medlemmene 
våre. Denne jobben er sammensatt, men 
det aller meste av det vi foretar oss bør 
være til medlemmenes beste. Jeg har 
alltid prøvd å sette medlemmene i fokus, 
og jeg håper ingen vil hevde at de ikke har 
fått bistand, eller at vi har bistått ujevnt 
eller skjevt. Vi har for øvrig et mål om 
å besøke alle de drøyt 300 medlemsbe-
driftene i Hedmark, Oppland, Oslo og 
Østfold minst én gang i året. Det er bekla-
gelig at tiden ikke strekker til og at dette i 
realiteten er vanskelig å oppfylle, sier Jan.

– Det er svært viktig å være menneskelig 
i denne jobben. Jeg har deltatt i en rekke 
bursdager, jubileer, fester og sosiale arran-
gementer gjennom årenes løp. Men jeg har 
også sittet ved dødsleiet til daglige ledere, 
deltatt i begravelser, vært delaktig i proses-
sen etter ulykker, skilsmisser og konkurser. 
Jeg føler jeg har blitt en menneskekjenner, 
og det har vært verdifullt.

Doblet medlemsmassen
Svein representerer den minste MEF-re-
gionen i landet, både arealmessig og når 

FORTS.

SVEIN 
MYHRVOLD på 
jobb i Stavanger 
i sommer.

Les mer på www.isy.no 
eller kontakt: stig.solem@norconsult.com | telefon: 454 04 650

Hva er dine planer for 2015?
TIL DAGLIG LEDER

• Få bedre rutiner for anbudshåndtering
• Få kontinuerlig kontroll på økonomien i prosjektene
• Øke produktiviteten
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det gjelder antall medlemmer. Regionen, 
som består av Agder-fylkene og Sør-Ro-
galand, er bare 40 mil fra ytterkant til 
ytterkant og har ca. 210 medlemmer i 
skrivende stund.

– Jeg fikk litt kniven på strupen da jeg 
begynte i MEF. Det var da 116 medlem-
mer i regionen, egentlig litt for lite til å 
holde et eget regionskontor i drift. Jeg 
fikk derfor utfordringen å dra ut og 
rekruttere medlemmer. Vi kartla hvilke 
bedrifter i bransjen som ikke var medlem-
mer og reiste rundt og snakket med dem 
om viktigheten av å være i et fellesskap, å 
stå sammen og tale bransjens sak. I løpet 
av to år vokste vi med 100 medlemmer, 
forteller han.

– I tillegg til å rekruttere medlemmer 
skal vi selvsagt serve de eksisterende 
medlemmene. Vi bistår dem i ulike saker, 
legger til rette for kurs og kompetansehe-
ving, og vi har mye kontakt med offentlige 
myndigheter og politikere. Jobben bærer 
mer preg av næringspolitikk nå enn da 
jeg begynte for 14 år siden. I tillegg har 
kvalitetssikring og HMS vært en viktig 
del av min hverdag.

Lottorekka
I region Øst er det kanskje spesielt to ting 

Jan Myrvold vil bli husket for; Vegforum 
Innlandet og «lottorekka».

– Det var lenge snakk om en større 
utbygging av E6 gjennom Hedmark og 
Oppland, men politikere og andre inter-
essenter ble aldri enige om trasevalg og 
prioriteringer. I 2003 inviterte jeg derfor 
regionsjefene i NHO og Norges Lastebi-
leier-forbund (NLF) til et møte, og sa at 
«her må vi gjøre noe!». Det var starten 
på Vegforum Innlandet, en regional alli-
anse som jobber for en samlet og styrket 
veiutbygging i regionen. Vi fikk etter hvert 
ordførere og politikere fra begge fylker 
til å enes om en prioritert utbyggings-
rekkefølge for veistrekningene. Den gikk 
under navnet «lottorekka», og var lett å 
huske: 2-4-6-16, som sto for rv2, rv4, E6 
og E16. Så var det selvsagt noen som ville 
ha med tilleggstall, så rv3 og rv33 kom 
også inn, sier Jan lattermildt.

– Fra 2003 og fram til i dag har det blitt 
bygd ut veier for 9 milliarder kroner her 
oppe, og det skal bygges for 9 nye milliarder 
ut denne NTP-perioden. Utbyggingen betyr 
selvsagt mye både for medlemsbedrifter og 
næringsliv generelt her i området. Jeg tror 
nok ikke vi hadde kommet like langt uten 
Vegforum Innlandet.

Skal styre hverdagen selv
Etter mer enn 40 år til sammen i MEF; 
hva skal de tidligere regionsjefene nå 
finne på? Det viser seg faktisk at også 
pensjonisttilværelsen deres vil bli rela-
tivt lik.  

– Først og fremst skal jeg ha fri, og 
bruke litt tid til å tenke gjennom livet. 
Så har jeg jo kone, tre voksne gutter og 
to barnebarn, og gleder meg til å kunne 
få litt mer tid sammen med alle sammen. 
Jeg vil nok også tilbringe mer tid i Risør, 
hvor jeg kjøpte et hus for noen år siden. 
De jeg har mest kontakt med nå for tida 
bor i Risør, og jeg treffer alltid gamle 
bekjente når jeg er der. Så selv etter over 
40 år i Kristiansand, er det Risør som er 
«hjemme» for meg, sier Svein Myhrvold.

– Jeg har også tenkt å jobbe litt, og har 
planer om å starte et lite AS. Noen bedrif-
ter har allerede bedt om assistanse, blant 
annet for å implementere KS og HMS. I 
tillegg har jeg planer om å forelese litt for 
MEF-skolen. Jeg har jo vært med å lage 
HMS- og risikovurderingskurs, som jeg 
har forelest på fra dag én, og det er noe 
jeg kan tenke meg å fortsette med. Jeg 
gleder meg først og fremst til å kunne 
styre hverdagen selv, avslutter han.

20 ganger rundt ekvator
Jan Myrvold, som har pendlet usedvanlig 
mye og langt i sin MEF-karriere, ser nok 
fram til å kunne roe seg ned litt. Eller?

– Jeg har kjørt totalt 800.000 km bare 
for å komme fram og tilbake til jobb disse 
27 årene. Det tilsvarer 20 ganger rundt 
ekvator! Dermed er det jo en del ting jeg 
ikke har fått tid til, som jeg endelig kan få 
gjort nå. Blant annet ser jeg fram til å få 
mer tid sammen med barna, barnebarna, 
familie, venner og bekjente. Jeg har også 
et mål om å holde meg i litt bedre form, 
og har tenkt å gå turer – helst daglig. 
Ellers interesserer jeg meg for sosialan-
tropologi, etnografi og arkitektur, så det 
blir nok flere reiser, både utenlands og 
innenlands. Og skulle jeg kjede meg, så 
har kona lagd en liste over ting jeg burde 
gjøre, ler han.

– Jeg ønsker også å opprettholde litt 
av det faglige, og har planer om å danne 
et AS og tilby rådgivning, veiledning og 
forelesninger innenfor anleggsbransjen. I 
tillegg har jeg informert MEF-skolen om 
at jeg gjerne kan brukes til forelesninger 
og kursutvikling, og har allerede en 
avtale om å forelese litt på mellomle-
derskolen. Så arbeidsledig blir jeg nok 
ikke, avslutter Jan. n

JAN MYRVOLD 
utenfor kontoret på 
Hamar i sommer.

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

Q-Safe™ har tredobbelt sikkerhet og inngår i 
engcons satsing ”Non Accident Generation”, 
der sikkerhets filosofien går som en rød tråd 
gjennom hele produktprogrammet.

Hydraulisk låsing med tredobbelt sikkerhet:
 + Elektronisk overvåking registrerer atbegge 
akslene har kontakt

 + Tilbakeslagsventil hindrer at hydraulikksylindre 
åpnes selv ved slangebrudd/trykkfall

 + Utenpåliggende, kraftige fjærer holder festet 
låst selv om elektronikken og hydraulikken 
svikter.

- VERDENS SIKRESTE
REDSKAPSFESTE!



Tunge Maskin AS tømmer gravemasser i den ene enden, og laster pukk i den andre. 
Det blir rimeligere og mindre kjøring med Veldes nye gjenvinningsanlegg. 

Av Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

KYLLES, SANDNES: Tunge Maskin AS 
kjører rene masser, som de vil bli kvitt, 
til Veldes nye gjenvinningsanlegg. På 
nedsiden av anlegget lesser de gjenvunnet 
singel på lastebilene og kjører tilbake til 
anleggsområdet. Smart. Billigere. Miljø-
vennlig. Lettvint. 

Vi befinner oss på det nye gjenvinnings-

anlegget til Velde på Kylles i Sandnes i 
Rogaland.  Anlegget åpnet i april i år, og 
der skal Velde gjenvinne mange millioner 
tonn rene masser i årene som kommer. 

Sortert
Masser med jord, leire, stein og sand 
tippes på oversiden av anlegget, og på 

nedsiden kan man lesse på ferdig sortert 
grus og pukk i forskjellige kvaliteter. 
Mange anleggsfirmaer fra Stavanger, 
Sandnes og Nord-Jæren har benyttet 
seg av anlegget allerede.

– For oss er det nye gjenvinnings-
anlegget vinn-vinn. Det blir mindre 
kjøring, når vi kjører gravemasser til 

anlegget og tar med oss grus eller pukk 
tilbake. Det er miljøvennlig. Massene vi 
kjøper fra gjenvinningsanlegget er også 
et rimeligere alternativ enn masser fra 
pukkverket til Velde, sier Stian Tunge 
Nesvik, som er daglig leder i Tunge 
Maskin.

VA
Tunge Maskin er et firma med 22 ansatte, 
og de jobber mye innen vei, vann og 
avløp. De har for eksempel kjørt veldig 
mye rene masser fra Vedafjell til Velde, og 

tatt med gjenvunnet grus og pukk tilbake. 
På Vedafjell har Tunge Maskin grunnar-
beidene for bygging av 290 boliger. 

Pukk og grus fra Veldes gjenvinnings-
anlegg brukes til oppbygging av grunnen 
hvor husene skal stå, innkjørselen til 
tomtene, og ikke minst til veiene inne 
på boligfeltet.

Mye gjenvunnet singel legges også 
rundt dreneringsrør og i grøfter.

Tunge Maskin er med andre ord glad 
for å kunne bruke masser fra det nye 
gjenvinningsanlegget til Velde.

Gjenvinning av masser

Miljøanlegg for  fremtiden

Sted: SANDNES/
STAVANGER

FORTS.

HENTER: Her ser vi Veldes gjenvinningsanlegg med transportbånd i vifteform, mens en av 
bilene til Tunge Maskin er på vei for å hente gjenvunnet masse. (FOTO: VELDE PUKK)
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Smart
Konsernsjef Egil Velde i Velde AS forkla-
rer hvordan det nye anlegget fungerer. 

- Vi har en hjullaster som kjører de rene 
massene opp i en matekasse på oversiden 
av gjenvinningsanlegget.  Store steiner 
blir skilt ut øverst i anlegget. Det samme 
gjør metall og store gjenstander. Deret-
ter sorteres massene ved at de vaskes og 
skrubbes i flere deler av anlegget, sier 
Egil Velde.

Transportbåndene står i vifteform. 
Disse båndene bringer med seg de 
forskjellige pukk-kvalitetene, og grusen, 
som havner i store hauer, klar for leve-
ring. 

Finstoffet som skilles ut i anlegget ser 
ut som filterkaker til slutt, etter pressing. 
Foreløpig brukes ikke disse filterkakene 
til noe, men de kjøres til deponiet på 
området. 

– Hvilken betydning har anlegget for 
anleggsbransjen i Stavanger-området?
– Vi sikrer at entreprenørene kan bli kvitt 
råvarer – rene masser – de ikke vil ha, 
sier han. 

Velde har lenge hatt deponi for rene 
masser. Når kun 20 prosent av massene 

nå kjøres til deponi, vil dette deponiet få 
mye lengre levetid.

– Hvordan er kvaliteten på massene fra 
gjenvinningsanlegget?
– Det vil være avhengig av kvaliteten 
på de rene massene som vi får tilkjørt, 
selvfølgelig. Vi har gjort mange tester 
av massene fra gjenvinningsanlegget. 
Massene er godkjent som bærelag, grøf-
tepukk og kan brukes til veibygging. Vi 
startet med innkjøring av anlegget i 
januar i år og åpnet det i april. Første 
halvår har vi gjenvunnet 100 000 tonn 
rene masser. Vi er godt i gang. Samtidig 
vil det alltid være små justeringer på et 
så stort, nytt anlegg sier Velde. 

Selskapet har selv brukt grus fra gjen-
vinningsanlegget som bærelag på et stort 
område, hvor de la asfalt.

– Han som kjører veihøvelen, sa 
massene fra gjenvinningsanlegget hang 
veldig fint sammen og at den er god å 
skrape, forteller han. 

Miljøvennlig
Gjenvinningsanlegget passer veldig godt 
inn i Veldes miljøprofil.

– Vi vil være i forkant av utviklingen, og 

vi tenker på våre fremtidige generasjoner. 
Jeg tror de som kommer etter oss blir 
mye mer fokusert på miljøet enn det vi 
er i dag, sier Egil Velde.

Anlegget gir store miljøfordeler. Både 
ved at man sparer mye energi som ellers 
ville gått i knuseverk, og ved mindre 
lastebilkjøring. Gjenvinningsanlegget til 
Velde er rigget for å håndtere 300 - 400 
tonn i timen. Foreløpig tar det ikke imot 
forurensede masser. 

– Det har en kapasitet på 1,5 millioner 
tonn i året hvis det går for fullt og med 
flere skift. Nå kjører vi ett skift, sier Egil 
Velde. 

Velde AS har sin egen laboratorieav-
deling med åtte ansatte, blant dem en 
geolog og sivilingeniører.

– Vi bruker mye tid, krefter og penger 
på arbeid i laboratoriet og på forskning. 
Vi må lære mer, og vi må dokumentere at 
våre produkter har egenskapene de skal 
ha. Sannsynligvis kan de gjenvunnede 
massene brukes til andre ting enn grøfter, 
veibygging og bærelag, men det har vi ikke 
svar på ennå. Vi skal finne flere bruksom-
råder. Med vårt nye gjenvinningsanlegg 
tror vi at vi har et godt miljø-konsept for 
fremtiden, sier Velde. n

• Familiebedriften Velde AS drives 
i andre generasjon av brødrene 
Egil, Harald og Reidar Velde.

• Omsatte 400 mill. kroner i 2014. 
150-200 ansatte, etter sesong. 

• Produksjon av pukk fra sprengt 
fjell startet for 30 år siden, og 
er fortsatt en hovedvirksomhet. 
Produserer også asfalt og betong.

• Gjenvinningsanlegget er et 
nytt satsingsområde. Arbeider 
startet i fjor, åpnet i april i år. 

• Gjenvinner rene gravemasser, 
asfalt og betong. 

FAKTA
1 GRUS:

Tunge Maskin kjører grus fra Velde AS 
sitt nye gjenvinningsanlegg på Kylles i 
Sandnes. (FOTO: VELDE PUKK)

2 MENGDE: 

Velde har gjenvunnet 100.000 tonn mas-
ser første halvår i dette anlegget.  
(FOTO: HARALD VINGELSGAARD)

3 MILJØ: 

Velde kan gjenvinne flere millioner tonn 
rene masser i årene som kommer. – Det 
gir en miljøgevinst så det monner, sier 
konsernsjef Egil Velde.  
(FOTO: HARALD VINGELSGAARD)

4 OVERSIKT: 

Gjenvinningsanlegget sett fra oversiden. 
(FOTO: HARALD VINGELSGAARD)1 3

2 4
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Prosjekt: Fylkesvei 44 Forussletta – kollektivfelt

Vender RYGGen 
til trafikkaos
Forus utenfor Stavanger har blitt et stadig større knutepunkt for næringsliv og 
handel de senere årene. Nå satses det også på kollektivtrafikken i området. 

FORTS.

STOR JOBB: – Dette er vel den største jobben vi har hatt, rent omsetningsmessig. Derfor er det også veldig viktig for oss, med tanke på senere prosjekter, å 
vise at vi får det til; at vi klarer å levere riktig og god kvalitet til rett tid, sier anleggsleder Kim Ivan Holmen. Her med maskinfører Kenneth Kolnes.

PROSJEKT
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– Det har vært omfattende utbygging 
her, men infrastrukturen har nok kanskje 
kommet litt i andre rekke. Trafikkavvik-
lingen har blitt utfordrende etter hvert; 
det hoper seg opp. For å bedre framkom-
meligheten for bussreisende bygger vi nå 
1,2 km midtstilt bussfelt på Forussletta, 
mellom Stokkaveien og Hans og Grete-
stien, sier Kim Ivan Holmen, anleggsleder 
hos hovedentreprenør Rygg Maskin AS.

– Rogaland fylke satser nå på kollek-
tivtrafikken. Det er allerede bygget et 
slikt kollektivfelt i Hillevåg i Stavanger, 
og planen er vel at det på sikt skal gå hele 
veien fra Stavanger til Sandnes. Dette blir 
også en såkalt miljøgate, med planter og 

trær og grøntarealer, så den blir jo mye 
finere enn før.

Største jobben hittil
Prosjektet, som hadde byggestart i mars i 
fjor, går altså ut på å forbedre fremkom-
meligheten for kollektivtrafikken ved å 
etablere et midtre kollektivfelt med kjøre-
felt på hver side, og sykkelfelt og fortau 
utenfor der igjen. For å få plass til dette 
må veien utvides.

– Kollektivfeltet blir lagt i midten, der 
de gamle kjørebanene lå. Hele traseen må 
derfor bli bredere. Den utvides fra 
11 meter til 27 meter i bredden, 
i tillegg til grøntarealene i hver 

1 GRUNNFORHOLD 

Det er mye sand og silt i 
grunnen, og det er hentet inn 
totalt 28.000 kubikkmeter 
stein og pukk, i samarbeid 
med Veidekke, for å sikre 
tilstrekkelig bæreevne, ifølge 
anleggsleder Holmen.

2  KOLLEKTIVSATSING 

For å bedre 
framkommeligheten for 
bussreisende, har Rygg Maskin 
etablert 1,2 km midtstilt 
bussfelt (til venstre i bildet), 
der de gamle kjørebanene lå. 
Hele traseen har blitt utvidet 
fra 11 meter til 27 meter i 
bredden.

3 GAMMELT 

Anleggslederen viser fram en 
del av en gammel vannledning 
av tre de fant i bakken. Den 
er sannsynligvis fra krigens 
dager. 

4 SISTE FINISH 

Asfalt, kantstein og støttemur 
er i ferd med å komme på 
plass.
 

3 4

1

2

FORTS.

Hva: Miljøgateutbygging
Hvor: Forus, Sandnes kommune
Kontraktssum: Ca. 74 mill. NOK 
(eks. mva.)
Byggherre: Statens vegvesen 
Region vest
Hovedentreprenør: Rygg Maskin AS
Byggestart: Mars 2014
Ferdigstillelse: Offisiell åpning 21. 
august 2015
Omfang: 1200 meter ny busstrase, 
utvidelse av veien fra 11 til 27 
meter, tre nye rundkjøringer, tre          
bussholdeplasser i hver retning.

FAKTA

Sted: STAVANGER

Når tid er penger og driftssikkerhet er viktig, er det oss og våre maskiner du kan stole på 
for å få jobben gjort. Vårt serviceapparat er tilgjengelig for deg over hele landet. Besøk 
vår hjemmeside for å lese mer om våre produkter og serviceavtaler. Eller ta kontakt for 
en uforpliktende prat:

Pon Equipment AS - Tlf 815 66 500 - www.pon-cat.com

SNØEN KOMMER GARANTERT!
Er du klar? Vi har en ny og skreddersydd maskin 
for veivedlikehold. Cat® 926M, 930M og 938M er 

klare til å få jobben gjort. 

M926,M930,M938.indd   1 06.08.2015   09:01:42
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ytterkant, som varierer i bredde. For å 
kunne utvide med minimum åtte meter 
på hver side har man på forhånd måttet 
kjøpe tomtearealer fra alle eiendom-
mene langs veien. Til tross for det har 
naboene vært overraskende positive, og 
vi har hatt et meget godt forhold til dem 
underveis. Det skyldes kanskje at de ser 
det blir fint. Dessuten skal det bygges 
støyskjermer på deler av strekningen, 
som jo kommer naboene til gode, sier 
Holmen.

– Vi har også måttet fornye en del 
vann- og avløpsledninger langs traseen, 
og vi har lagt 400 meter fjernvarmeled-
ning. Dette har vært en stor jobb for oss. 
Faktisk er vel dette den største jobben vi 
har hatt, rent omsetningsmessig. Derfor 
er det også veldig viktig for oss, med 
tanke på senere prosjekter, å vise at vi 
får det til; at vi klarer å levere riktig og 
god kvalitet til rett tid, sier han.

Trafikkavvikling
En av utfordringene i et prosjekt som 
dette er at den relativt trafikkerte veien 
skal være åpen for både harde og myke 
trafikanter under hele anleggsperioden.

– Trafikkavviklingen har vært en stor 

utfordring. Vi skal sørge for at trafikken 
flyter, og helst unngå kødannelse. Ikke 
minst skal det være sikkert, både for 
trafikantene og for våre arbeidere, og vi 
har hatt stort fokus på skilting, synlig-
hetsbekledning, sperringer og skjerming. 
Det ligger også et stort kjøpesenter her, 
som kompliserer bildet ytterligere, sier 
Holmen.

– Rent praktisk så valgte vi å bygge 
og ferdigstille én side av gangen. Først 
bygget vi ut vestsiden av strekningen, 
mens trafikken ble flyttet lengst mulig 

østover. Når vestsiden var ferdig, flyttet 
vi trafikken for begge retninger over dit 
og gikk i gang med østsiden. På denne 
måten har fremdriften vært mest mulig 
effektiv og trafikkavviklingen har faktisk 
gått meget bra – til og med julehande-
len forløp ganske knirkefritt, konsta-
terer han.

Vannledning av tre
En annen utfordring har vært grunnfor-
holdene.

– Det er mye sand og silt i grunnen her. 
Det var da også et parti som måtte masse-
utskiftes på grunn av at jordmassene var 
for dårlige og ikke hadde god nok bære-
evne. Vi hentet dermed inn totalt 28.000 
kubikkmeter stein og pukk, i samarbeid 
med Veidekke, forklarer Holmen.

– I forbindelse med denne masse-
utskiftingen fant vi også en gammel 
vannledning av tre i bakken. Den var 
så spesiell at noen fra et museum i 
Stavanger ville hente deler av den, for 
eventuelt å stille det ut. Vi vet ikke 
hvor gammel vannledningen er, men 
muligens ble den lagt under den tyske 
okkupasjonen. Hvis noen er interes-
sert kan de kanskje se den på museet, 
avslutter han. n

SIKTING: På anleggsområdet er det etablert et mellomlager, hvor massene siktes og sorteres. 

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

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

Bedre oversikt, mindre papirarbeid

salg@smartdok.no

www.smartdok.no

ORDRE

TIMER

SPRENGSTOFF

BYGGEKORTLESER

VARER

SKJEMA

VERKTØY

KJØRETØY

RODELISTE

+47 904 03 333

Vi har alltid
kloakkpumpestasjon på lager

Vi leverer en komplett pakke bestående av: 
· pumpekum
· ferdigmontert vippeoppheng
· automatikkskap m/alarm
· kvernpumpe med prefabrikkert røropplegg for rask 
 og enkel montering
· lokket leveres med gasstett pakning, låsemulighet og 
 med åpning på 700mm.
· med skjøtestykker kan stasjonen monteres inntil 3 meter 
 under bakken
· kloakkpumpestasjonen leveres i 350 - 550 og 750 liter.

33 33 11 20 ems@ems.no33 33 11 33 www.ems.no

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



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

Spesialister innen 
boring og sprengning

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

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

2015
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. Amster-

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

Desember
3.-4. CPOS leverandør- og brukerkonferanse. Hønefoss. 

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. 
9.-11. juni Transport 2016. Lillestrøm. 
10.-12. juni NNBA Nordnorsk bygg- og anleggsmesse.  

Tromsø. 

2017
Januar Arctic Entrepreneur. Gardermoen.
22. februar Samoter (anleggsmesse). Verona, Italia. 
12.-14. mai Anlegg 2017. Haugesund
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. 
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Bli med MEF og Anleggsmaskinen 
på tur til München og Bauma i 
perioden 10. - 17. april 2016. 

Detaljert informasjon og 
påmeldingsskjema finner du på mef.no. 
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MEF HAR ORDET

MEF på Arendalsuka og snart er det valg
Sommerferien er snart over og valgkampen er i startfasen. MEF var nylig 
til stede på Arendalsuka som er en politisk møteplass hvor organisasjoner 
og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale politikere og 
næringslivsledere. Her har Norge tatt lærdom av Sverige som hvert år har 
sin «Almedalsvecka“ på Gotland i begynnelsen av juli.

MEF arrangerte lunsjmøte i forbindelse med Arendalsuka. På lunsjmøtet 
presenterte vi to rykende ferske MEF-notater:
MEF-notat nr. 2-2015: fokus på VA-Norge 10: MEF-policy for bedre VA
MEF-notat nr. 3-2015: Anleggsbransjen – utvikling og marked

Vann og Avløp (VA) er et av MEF-bedriftenes viktigste markeder. Markedet 
kjennetegnes av at det er store utbyggingsbehov i mange kommuner. Samtidig 
er det også et enormt vedlikeholdsetterslep i mange kommuner.  

Tilstanden på VA-nettet er et viktig tema i kommune- og fylkestingsvalg-
kampen i 2015. I MEF-notat nr. 2-2015 gir vi en del anbefalinger til aktørene 
for å forbedre.  

Når det gjelder kommunene anbefaler vi at kommunene må:
• Få mer kunnskap om tilstandene på egne VA-ledningsnett
• Forbedre sin bestillerkompetanse
• Gjøre mer for å rekruttere fagpersonell innen VA
• Kvalitetssikre sin rapportering til offentlige dataregistre.

I notatet har vi også anbefalinger til nasjonale myndigheter og til anleggs-
bransjen. Les mer i MEF-notat nr. 2-2015 som er tilgjengelig på mef.no.

På seminaret i forbindelse med Arendalsuka tok vi også temperaturen på 
anleggsbransjen. Analysene er basert på en medlemsundersøkelse som ble 
gjennomført i mai/juni 2015. Takk til alle som har deltatt på denne. I tillegg 
har vi data fra Statens vegvesen og Prognosesenteret.

Det er ingen tvil om at anleggsbransjen i Norge er inne i en sterk vekstpe-
riode. Totalt 72,5 milliarder kroner skal investeres i løpet av 2015. Dette er 
en vekst på ca. åtte prosent sammenlignet med 2014. Det forventes om lag 
den samme veksten i 2016. 

Videre ser vi at andelen store veikontrakter (100 millioner kroner eller større) 
i regi av Statens Vegvesen har økt i 2015 sammenlignet med 2014. Et viktig 
tema i forbindelse med det forestående valget er derfor: Fokus på kontrakter 
som er tilpasset hele anleggsbransjen.

Våre analyser viser at MEF-bedriftene har forventninger om høyere lønn-
somhet i 2015 enn i 2014.  På landsbasis rapporterer bedriftene om stort 
sett høy oppdragsmengde pr. i dag og seks måneder fram i tid – men det er 
lokale variasjoner.

Det er også gledelig å se at et flertall av MEF-bedriftene forventer å øke 
antallet ansatte i 2015 sammenlignet med fjoråret. Kun fire prosent svarer 
at egen oppdragsmengde er så lav at de nå vurderer permitteringer eller 
oppsigelser. Les mer i MEF-notat 3-2015.  Dette finner du også på mef.no.

Lykke til med kommune- og fylkestingsvalget!

Trond Johannesen



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
Region Midt

Skoleavslutning og premiering
OKAB Møre og Romsdal gjennomførte 
avslutning for elvene ved VG 2 anleggs-
teknikk sammen med Borgund videre-
gående skole. 
 
Først på dagen var det en siste gjen-
nomgang med de kommende lærlingene 
før de tar til på læretiden. De aller 
fleste av elevene har fått og tegnet 
lærekontrakt.  
 
Isak Frilund ble beste elev, med 
karakteren seks på eksamen. OKAB MR 
gratulerte og overrakte en pokal under 
middagen. Isak har fått lærekontrakt 
med Eide og Frilund AS i anleggs-
maskinførerfaget.

Vestlandshus i Ålesund har gitt 100 000 
kroner i stipend til elever ved bygg og 
anleggsteknikk. Stipendet er tenkt brukt 
til elever som har utmerket seg, for 
eksempel i form av innsats, holdninger, 
faglig utvikling, lite fravær osv. Fra 
anleggsteknikk var det Cecilie Nilsen og 
Rolf Erik Waage som fikk et stipend på 
2000 kroner hver.  
 
Cecilie har fått læreplass hos Opshaug 
Sandtak, Rolf Erik har fått læreplass hos 
Storvik Maskin, begge i anleggsmask-
inførerfaget. Gratulerer til begge to, og 
takk til Vestlandshus!

Elever som har fått stipend. Cecilie Nilsen og Rolf Erik Waage som fikk et stipend på 2000 kroner  
hver lengst til høyre på bildet.

Ny pælebil 
Autovernbedriften Arvid Gjerde AS i Innfjorden har stadig ny investeringer i gjære. 
Sist ut er en pælebil til ni millioner kroner.  
Arvid Gjerde beskriver den nye pælebilen som Innfjordens nye flaggskip. Det er en 
helt spesiell kraftplugg av en bil som teamet ved Arvid Gjerde AS har utviklet sammen 
med Heggset Engeneering i Kristiansund og Servi AS i Ulsteinvik. Altså er dette et 
kjøretøy som er utviklet både på Sunnmøre, Romsdal og på Nordmøre.
- Det har kostet rundt ni millioner kroner å bygge og designe den splitter nye pæle-
bilen, slik at den skulle bli optimalt rustet til å gjennomføre de operasjoner som den 
skal gjøre lang norske veger, sier drifts- og styreleder Arvid Gjerde.
Den nye pælebilen er meget intelligent. Fra en håndholdt radiokontroll kan operatøren 
fjernstyre og kjøre bilen uten å sitte i førerhuset. Dette er en kjent metode fra før for 
ekspertene hos Arvid Gjerde AS. 
På bildet ser vi det nye flaggskipet. 

Ny simulator
OKAB på Steinkjer fått en ny simula-
tor. Den skal brukes på skolebesøk og 
utdanningsmesser, og kan også brukes til 
opplæring
- En simulator er trekkplaster når vi er 
ute blant ungdommene. Kanskje den vil 
føre til at flere får opp øynene for våre 
fag, sier daglig leder for OKAB i Nord 
Trøndelag, Olav Asklund.

Region Nord 

Nordnorsk 
bygg- og 
anleggsmesse 
(NNBA)
NNBA 2016  arrangeres for 5. gang 
i Tromsø 10.-12. juni 2016. Sett 
av datoen i kalenderen allerede nå 
for å besøke det største og tøffeste 
bransjetreffet for bygg- og anleggs-
bransjen i nord. Messen blir arrangert 
på Mandelaslette ved innkjøringen 
til Tromsø. Messen er et samarbeids-
prosjekt mellom MEF Region Nord og 
Nordnorske Entreprenørers Service- 
Organisasjon (NESO).
I tillegg til selve messen vil det være 
en rekke sosiale og faglige aktivite-
ter. Vi benytter blant annet anlednin-
gen til å vise frem en stor og viktig 
bransje med store jobbmuligheter til 
ungdommer i området.

Sjekk egen nettside: www.nnba.no 
og følg oss på facebook: Nordnorsk 
Bygg- og Anleggsmesse

Region Nord 

Medlems-
møte i 
Tromsø 
Hovedmålet med medlemsmøtet var å 
klare opp i forholdene rundt Tromsø 
kommunes innstramming på krav om 
innlevering av ferdigmelding på VA-  
anlegg, og hva som er de faktiske kravene 
til sluttdokumentasjonen.
Regionsjef Randi Pedersen startet dagen 
med en times diskusjon med medlemsbe-
driftene rundt utfordringer som er knyttet 
til innstrammingen fra kommunen uten at 
kommunen var til stede.
Tromsø kommunes VA-avdeling stilte 
deretter til medlemsmøtet med konst. 
leder for Plan og utbygging, Vann og 
avløp, Jan Stenersen og ingeniør Vidar 
Eggimann. 
Stenersen ga et kort innblikk i:
• Hovedplanen for VA-investeringer i 

kommunen 2015-2030
• Behov som er knyttet til klima-

endringer og befolkningsvekst som 
skal behandles av kommunestyret over 
sommeren

• Kommunen dobbeltsjekker nå konsu-
lentarbeidet i prosjekter før det sendes 
ut på anbud ved å hente inn en «2nd 
opinion». Målet er at tilbudsgrunnlaget 
skal være godt kvalitetsjekket og behov 
for endringsmeldinger skal gå ned.

Les mer og se presentasjonene på 
medlemsnettet på mef.no
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Region Nord

Medlemsmøte i Brønnøysund og Narvik 
Regionsjef Randi Pedersen la ut på turné på Helgelandskysten for å besøke våre medlemmer der. I Brønnøysund ble det også 
invitert til sommerlunsj og medlemsmøte den 23. juni der tema var endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli i år. 
Samme tema ble tatt opp på Scandic Narvik hotell den 8. juli, der det til tross for sommertid var godt oppmøte.

Region Øst

Kurs for skoglærlinger
OKAB Hedmark og Oppland har arrangert todagers kurs for både 1. og 2. års lærlinger 
i skogfaget på Sønsterud. Kurset var et samarbeid mellom OKAB Hedmark og Oppland 
og Solør videregående skole, avdeling Sønsterud.  
 
For førsteårslærlingene var temaene ungskogpleie og foryngelse samt PEFC - 
skogstandard, mens andreårslærlingene hadde fokus på digitale verktøy, planlegging 
av skogsdrift, bruk av skogbruksplan samt en dag om tømmerreglement, aptering og 
virkesutnytting. Instruktører var ansatte ved Sønsterud, John Deere Forestry as, Norsk 
Virkesmåling og Glommen skog. 
OKAB takker for godt oppmøte og fine kursdager.

25-års plakett
Regionsjef Espen Alvestad 
besøkte Arnfinn Ørbæk på 
Minnesund for å overrekke 
plakett for 25-års medlem-
skap i MEF. Etter et helt liv 
i anleggsbransjen er han 
nå snart pensjonist. Han 
har gravd ut tomter, jobbet 
med VA-nettet og drevet 
med sprengning i alle disse 
årene. MEF gratulerer!

Ny 
distriktssjef 
i Region Øst 

Leiv Peter Blakstad (50) er ansatt 
som distriktssjef i MEF Region øst.
Han vil få hovedansvaret for området 
Hedmark og Oppland, og vil ha 
kontorplass på Hamar inntil konto-
ret flytter til Rudshøgda i oktober.  
Blakstad vil rapportere til regionsjef 
Espen Alvestad. 
 
Blakstad har utdannelse som 
agronom og agrotekniker. Han har 
mange års erfaring med salg av 
anleggs- og landbruksmaskiner.  Han 
har vært salgskonsulent hos Nittedal 
Torvindustri AS og distriktssjef hos 
Jacon AS og Brødr. Sunde. Han har 
vært salgssjef både hos Johs Møller 
Maskin AS og Nordic Isoelementer 
AS.
Velkommen til MEF!

Region Sørvest

Ny opplæringskonsulent i Agder
Ivar Helge Andersen er ansatt som opplæringskonsulent 
i Kristiansand. Ivar Helge har sin yrkesmessige erfaring 
som maskinfører på anlegg, fagarbeider i ingeniørvesenet 
og drevet eget firma innen reparasjon og salg av land-
bruksmaskiner. Han har nylig avsluttet studie ved teknisk 
fagskole innen bygg og anlegg.
Velkommen til MEF og OKAB.

Martin Kronheim fikk diplom - avtroppende avde-
lingsleder i 2014, for perioden 2014 - 2014.

Carl Christian Fon fikk diplom - avtroppende avde-
lingsleder i 2014, for perioden 2011 - 2014.

Harald Kvame fikk diplom og sølvnål - for å ha 
sittet i MEFs Representantskap i 6 år 2009 - 2015. 
(Sitter fortsatt.)
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MEF-NYTT MEF-NYTTMEF-NYTT
Hovedkontoret

Vi vil høre din mening!
Hovedstyret i MEF og styret i MEF Service AS satte ned et strategiutvalg 2. desember 
2014 som skulle utarbeide forslag til strategi for perioden 2016 – 2020. 
Nå kan du gi tilbakemelding på de saker og forslag som er omtalt. Klikk deg inn på 
mef.no og les forslaget til strategi. Frist for tilbakemelding er 20. september.

Bridgestone er markedsleder på leveranser av dekk til 
gruve -og anleggsnæringen i Norge. Mye av årsaken 
til dette er at nettopp mange entreprenører har gode 
erfaringer med våre produkter, service og systemer. 
 
LA OSS TA HÅND OM DINE DEKK OGSÅ.  
VI KAN ANLEGGSDEKK.
 
Gjerde & Byhring AS
Tlf 23 14 36 00
www.bridgestone.no 

SKREDDERSYDDE  
DEKK TIL DINE  

BRUKSOMRÅDER

TOTAL TYRE 
SERVICES

TOTAL TYRE 
LIFE

TOTAL TYRE 
SYSTEMS

Hedersutdelinger
På representantskapsmøte i Bergen i juni var det tre markerte personer i MEF-sammenheng som 
ble satt pris på. Adm. dir Trond Johannesen og styreleder Arnstein Repstad overrakte diplomene. 



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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FLERBRUKSBIL: Volvo FH16 750 6x4 er en 
formidabel universalbil for maskinentre-
prenører. Massetransport, maskinflytting, 
brøyting. Den tar det meste på strak arm. 
Vi har vært på prøvetur med den. 
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Kommer 22. september
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www.uponor.no



http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Den nye Volvo ECR235E korthekk gravemaskin lanseres nå med et helt nytt førerhus. Bredere døråp-
ning, større beinplass og bedre sikt fra førerplassen er noen av forbedringene. Interiøret er identisk med 
de andre tidligere lanserte E-modellene. Motoren tilfredsstiller kravene til utslipp i henhold til Steg IV, og 
bruker inntil 9% mindre drivstoff. Maskinen har et nytt hydraulikksystem som gir bedre presisjon, lavere 
drivstofforbruk og raskere syklustider. Store solide luker, perforerte anti-skli plater og kraftige nedfellbare 
rekker ivaretar sikkerheten og servicevennligheten på maskinen. 
Nytt romslig førerhus, kort svingradius og rask og presis hydraulikk gjør denne maskinen til en flott  
arbeidsplass! Lavt dieselforbruk og høy annenhåndsverdi bidrar til den beste totaløkonomi!

volvo ec250el
RASK OG SPARSOM

volvo ecr235eL
NY SUKSESSMODELL FRA VOLVO

Bredere døråpningNYTT HYDRAULIKKSYSTEM GOD sikt OG GOD PLASS


