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KOMATSU PC228USLC-10

• Stabil, stor løftekapasitet
• Meget liten svingradius
• Stor hytte med høy førerkomfort
• KDPF dieselpartikkelfilter med 

9.000 timer/5 års garanti og inntil 
to gratis skifter av partikkelfilteret

• Solid konstruksjon med utpreget 
bruk av hele plater for å unngå 
sprekkdannelser i bom og stikke

Standard utstyr:
- Ryggekamera

- En dobbeltvirkende 
hydraulikkrets frem på stikke

- Sentralsmøring
- Komtrax™ maskinkontrollsystem med 

kommunikasjon via mobilnettet
- Komatsu Care vedlikeholdsprogram

Driftsvekt: ca 24 tonn
Motor: Komatsu SAA6D107E-2, turboladet Common Rail direkteinnsprøytet 
lavutslipps EU Steg IIIB motor med KDPF dieselpartikkelfilter, 6 sylindre, 
6,69 l, 123 kW/165 hk
Førerhytte: Stor veltesikker (ROPS) hytte. Støynivå i hytta: 72 dB(A).
Standard stikke: 2900 mm
Brytekrefter skuffe: 15.200 kg
Brytekrefter stikke:  11.000 kg

KONTAKT OSS I DAG FOR MER INFORMASJON

HARDT ARBEID
FORTJENER

Kom til Statoil når du er ferdig for dagen, 
og prøv våre REAL HOT DOGS 

– saftige og smakfulle pølser 
med nytt og skikkelig godt tilbehør.

Fordi hardt arbeid gjør at man fortjener 
REAL HOT DOGS fra Statoil



 Tel: 0046 227 319 45
info@terana.se, www.terana.se

Terana 
– en av Nordens ledende leverandører av

Rørsystemer

Terana tilbyr markedets bredeste sortiment 
av produkter for VA/VVS og Kabelvern: 

 Glatte grunnavløpsrør og rørdeler i PVC og PP

 K2 dobbeltveggede grunnavløpsrør og rørdeler av PP

 K3XL overvannsrør av PE i dim 1200 til 2400 mm

 Dreneringsrør av PP samt overvannskassetter 

 Kummer av PP opp til dim 1000 mm

 Elkabelrør og kveilrør av PE

 Trykkrør og deler av PVC og PE

 Rør og rørdeler av PP for innomhusavløp
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Produkter godkjente 
i henhold til: 

®

Terana er også generalagent for 
Kaczmarek i Skandinavia.

Kontakt Terana for informasjon
om din nærmeste forhandler.

• 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
Signal Bredbånd AS og Sandefjord Bredbånd KF innfører brukerbetaling 
på utlevering av kart og påvisning i felt fra 1. oktober. 

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, Hålogaland Bredbånd AS og 
PowerTech Information Systems AS

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

For flere detaljer se  www.gravemelding.no   



INNHOLD

Utgiver: 
Maskinentreprenørenes 
Forbund

Redaksjon:
Pb. 505, Sentrum, 
0105 Oslo
Fred. Olsens gate 3, 
0152 Oslo
Tlf. 22 40 29 00/ 
anleggsmaskinen@mef.no

I redaksjonen:
Ansv. redaktør
Jørn Søderholm
Tlf 22 40 29 19
Mob 41 65 52 20
jos@mef.no

Journalist
Runar F. Daler
Tlf 22 40 29 22
Mob 48 24 64 12
rd@mef.no

Siri Ulvin
Kari Druglimo-Nygaard

Annonser:
A2Media AS
Camilla Sparby
Tlf 47 70 73 38
camilla@a2media.no

Bjørnulf Lie
Tlf 97 16 65 07
bjornulf@a2media.no

Abonnement:
DB Partner AS 
am@aboservice.no
Postboks 163, 1319 
Bekkestua
Konto: 1602.55.93417
Kr 630 pr år (11 utg)

Design og trykk: 
GRØSET™

ISSN 0003-3715 
56. årgang

REDAKTØREN

ØY
EB

LI
KK

ET

Stein og fagmanns kunnskap
Det er forskjell på stein. Og det er forskjell på fagfolk. 

Vi har snakket med flere kilder som er oppgitt over at smale pukkfraksjoner – det vil si pukk med 
relativt liten forskjell på største og minste korn – brukes til fundament og omfylling i VA-grøfter. 
Se side 27-32. 

Det er pukkfraksjoner som er laget for å fungere godt som tilslag til asfalt eller betong. Men mange 
kommuner ber entreprenører bruke slik pukk i deres VA-installasjoner. 

Kildene vi har snakket med sier seg oppgitt over at den mest ettertraktede pukken brukes som 
grøftefyll. Èn entreprenør og pukkverkseier kaller det til og med ”misbruk av ressurser”. 

Er det noe å mase om da? Har vi ikke stein nok her i landet? Hvis de vil ha 8/12 i grøfta, så må de 
da kunne få det? 

Klart vi har berg nok. Det er ikke det som er saken her. 

Både Drammen og andre kommuner insisterer på å grave rørledningene sine ned i en pukkfraksjon 
som er dyrest av alle. Dessuten er den direkte ustabil uten bindemiddel. 

En ustabil pukk er ikke særlig godt egnet til fundament for rørledninger som skal ligge nedgravd 
i 100 år. Man betaler altså i dyre dommer for noe som er uegnet til formålet. 

Når kunden gjør feil har fagmannen plikt til å si i fra. Selv om kunden insisterer 
på å gjøre feil. Det er et kjennetegn på den gode fagmannen. 

Jørn Søderholm
jos@mef.no

FAGFOLK: ADK-rørlegger 
Christer Desserud i Kaare 
Mortensen Buskerud AS 
kjerneborer et 315 mm hull i 
en kum før nedsetting. 
En av mange arbeidsope-
rasjoner i fornyingen av 
VA-anlegget i Prins Oscars 
gate i Drammen som krever 
kunnskap og godt håndlag. 
(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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 Kunsten å ha 
kvalitetstid på jobben

CO2-utslipp fra 166 – 189 g/km (2.2 TDCi, 100 HK –  2.2 TDCi, 155 HK).
Blandet drivstofforbruk fra 0,63 – 0,7/mil (2.2 TDCi, 100 HK –  2.2 TDCi, 155 HK).

FORD TRANSIT CUSTOM 
Den setter en ny standard. For både e� ektivitet, lasteplass, driv-
sto�  søkonomi og komfort. Med utstyr som du ellers bare fi nner på 
personbiler – som fi lski� evarsler, ryggekamera, navigasjon, SYNC 
med nødhjelpsassistanse, automatisk klimaanlegg… Og utstyr 
du knapt har sett maken til, som nedfellbart takstativ. En bil som 
senker dri� skostnadene, øker produktiviteten og gjør arbeidstid til 
ren kvalitetstid.

Fra kr 259.857,-  eks. MVA, frakt og levering.

Valgfrie teknologier 
og utstyr for

kr 7.000,-
Uten tillegg i prisen

inkl. MVA

Løfter tandem
Nyhet fra Volvo Trucks. Men de var ikke 
først. 

Volvo Trucks lanserer tandem akselløft. 
Den nye funksjonen er laget for tung-
transport der det er last den ene veien og 
lite eller ingen last i retur. 

– Med tandem akselløft kan den bakre 
drivakselen kobles fra og løftes når laste-
bilen kjører uten last. Dette gir mange 
fordeler, først og fremst drivstoffbespa-
relser. Kjøring med en hevet drivaksel 
sparer opptil fire prosent drivstoff 
sammenlignet med å ha alle akslene 
nede, sier Jonas Odermalm, segmentsjef 
for anlegg hos Volvo Trucks, i en presse-
melding fra selskapet.

Ved å bytte ut differensialen i den 
første drivakselen med en klokobling, 
kan den andre drivakselen kobles fra og 
heves. 

Løft av den ene akslingen i tandem er 
en funksjon Sisu har tilbudt siden begyn-
nelsen av 90-tallet. Det har vært mulig å 
ettermontere løft av én aksling, men uten 
at driften av denne kobles ut. 

Høsten 2012 gikk det en opphetet 
debatt her i landet om løft av bakre 

aksling. På grunn av EU-regler lå det an 
til forbud mot å kunne løfte bakre aksling 
på lastet bil. Dette er et viktig hjelpemid-
del for å få grep på drivhjul på glatt føre. 

Etter en dialog mellom tungbil-bran-

sjene og samferdselsdepartementet 
snudde Vegdirektoratet, og «alternativt 
akselløft ble fortsatt tillatt i henhold til 
leverandørs godkjenning. 

LØFT: Bakre aksel kobles fra og løftes 144 mm. (FOTO: VOLVO TRUCKS) 

D UM P E R
- Motorveier krever flere 
anleggsmaskiner enn sykkelveier.

- Vi burde satse mer 
miljørettet!

- NEI!
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AnAlyser
rådgivning
Ce-merking

dokumentAsjon
kvAlitetssystemer
kurs & opplæring

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

Kvalitetssikring
av pukk & grus

laboratoriet er godkjent av kontrollrådet i klasse H

Autorised dealer of Hitachi Construction Machinery

HITACHI BELTEGRAVER ZX290LC-5

NÅ DINE 
MÅLSETTINGER!

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

A4 sider   46 27.08.15   15.23

Eneste med hydraulikkoljekjøling
Atlas Copcos lette tandemvals har blitt 
fornyet etter ti år. 

Den utvendige designen er kanskje den 
tydeligste nyheten på nye LP6505. Den 
tar over etter ti år gamle LP6500. Men 
det er bak de nye dekslene man finner 
det mest spennende, sier Atlas Copco i en 
pressemelding. 

– Den nye valsen er naturligvis helhy-
draulisk, både med tanke på vibrasjon og 
kjøring, men den har også nydesignede 
og elegante deksler. Dessuten bruker vi 
vår nye kjølemetode for hydraulikkoljen, 
slik at temperaturen holdes nede selv når 
omgivelsestemperaturene er høye, sier 
produktansvarlig for lett kompakterings-
utstyr i Altlas Copco, Kjell Helgesson. 

Frisker opp  
anleggsplassene
Med noen enkle grep kan bygge- og anleggsplasser lett se mer 
innbydende ut og bli mindre fremtredende. Byggegjerder må 
benyttes for å gi en forsvarlig sikkerhet, men ved å feste på 
dekorduk glir de finere inn i miljøet rundt og gir en mer positiv 
opplevelse for de som går forbi.

– Tradisjonelt har nok ikke byggebransjen vært så opptatt 
av hvordan byggeplassen fremstår, men vi ser nå at stadig 
flere etterspør løsninger for skjerming, sier daglig leder i OSN 
Anleggsikring, Frode Rastad, i en pressemelding. Selskapet 
tilbyr duker med det motivet som ønskes. Dekormotiv kan 
også kombineres med f.eks. informasjon om byggeprosjektet, 
HMS-info, logo til entreprenør etc.
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Ny serie 
verneklær

En ny generasjon arbeidstøy er på markedet fra 
MASCOT. Hele 19 nye produkter med utallige funk-
sjonelle detaljer utgjør tilsammen serien MASCOT® 
SAFE SUPREME. Serien er beregnet på entreprenø-
rer i bygg- og anleggsbransjen.

MASCOT® SAFE SUPREME er arbeidsklær med 
full sikkerhet, sertifisert i henhold til EN ISO 
20471. Den fåes i seks tofargede kombinasjoner 
med grunnfarger i fluoriserende gult, oransje eller 
rødt, med kontrastfarger i mørke farger, der hvor 
produktene er mest utsatt for smuss.

Du kan kjøpe Tysse maskinhenger 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

MASKINHENGER
TOTALVEKT 2600 OG 3500 KG

• Lavbygd helsveist understell • Baklem med 

bakkestøtter • Kraftige surrefester
• • 

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

Spesialister innen 
boring og sprengning

Vant over 
kommunen
Rana kommune retakserte LNS-eide Rana Grubers 
verdier og eiendomsskatten økte fra 350 000 til 
5,5 million. Nå har bedriften vunnet over kommu-
nen i lagmannsretten etter å ha anket den opprin-
nelige dommen fra tingretten.  
Etter at Rana kommune retakserte eiendommene i 
kommunen gikk verditaksten på Rana Gruber opp 
fra 50 til 250 millioner kroner. Det førte til at Rana 
Gruber AS som tidligere betalte 350 000 kroner 
i eiendomsskatt til kommunen årlig, nå ble krevd 
for 5,5 millioner hvert år. I domsslutninger heter 
det at ved den nye behandlingen av eiendoms-
skattetaksten skal følgende retningslinjer legges 
til grunn: Maskinene takseres ut fra substansverdi, 
det vil si gjenanskaffelsesverdi med fradrag for 
slit, elde og eventuell utidsmessighet. Jernmal-
mens verdi fastsettes til 0,5 prosent av gjennom-
snittlig omsetningsverdi av det som utvinnes 
etter normal oppredning. 

IRM er importør og leverandør av Allus knuse- og sikteskuffer, samt 
grunnstabiliseringssystem.
ALLU, har siden 80-tallet, vært ledende innen løsninger for:
sikting, knusing og blanding av ulike materialer.

www.irm-norge.no

IRM NORGE AS
Tretjerndalsvegen 58 - 2016 Frogner
Tlf.: 63 84 62 00 - Fax: 63 82 18 10
E-mail:mail@irm-norge.no
www.irm-norge.no

Leverer 500 000 liter 
smøremidler til Hurtigruten
Univar skal levere over en halv million 
liter smøremidler i året til de 11 Hurtig-
ruten-skipene som seiler opp og ned 
norskekysten. Univar, som er makrodis-
tributør for Shells smøremidler i Norden, 
har levert marineprodukter fra Shell til 
Hurtigruten siden 2011, og fornyet nylig 
avtalen.

– Det er viktig at alle skipene til 
Hurtigruten går så smertefritt som mulig, 
og derfor er gode smøremidler viktig. Vi 
leverer rundt 500 000 liter smøremidler 
til Hurtigruten i året. Hovedproduktet 
er Shell Gadinia AL40 som er en motor-
olje, men vi leverer også en rekke andre 
smøremidler, forteller Børge Eivind 
Skagen fra Univar i en pressemelding fra 
selskapet.
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Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

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

Vi treffes på Loen-dagene!
Annonser_ArcticEntrepreneur.indd   3 28.08.2015   10:00:50

Bygget droptank  
av XL-rør
– Så vidt jeg vet er dette første gang en 
droptank laget av plastrør blir brukt her 
i landet, sier Vidar Handal, produktsjef 
VA i Norsk Wavin.  I sommer ble en ny og 
spennende droptank montert i Størsrud-
veien på Sørum i Akershus. Tanken består 
av fem stk. Wavin XL-rør med innvendig 
diameter på 1600 mm, hvert rør med 
lengde på 6 meter.  
– Løsningen er brukt med suksess flere 
ganger, både i Danmark og Sverige. Ja, i 
resten av Europa også, sier Handal i en 
pressemelding fra Norsk Wavin. 

Det er maskinentreprenør Åge Haverstad 
AS som har utført prosjektet.

– Droptanken skal brukes både til tryk-
kutjevning og fordrøyning, forteller Leif 
Bjarne Steinbakken fra Ahlsell.

– I den ene enden av tanken skal det 
settes opp et overbygg. Avløpsvannet 
pumpes så inn, og så sørger gravitasjo-
nen for at vannet renner gjennom tanken 
og videre nedover til renseanlegget.

Maskinsalg til værs 
Maskingrossistenes forenings tall for salg av anleggsmaskiner viser en topp i 2. kvartal som er høyere enn på mange år.  
1 383 enheter ble solgt i løpet av andre kvartal. Det er det høyeste kvartalstallet siden 1396 i toppåret 2008, og altså det 
nest høyeste registrerte kvartalstallet noen gang. Til gjengjeld var første kvartal slakkere enn årene før. 

– Reduksjonen i første kvartal og økningen i andre kvartal kan sees i sammenheng med at Vei og Anlegg 2015 ble arran-
gert i midten av mai, sier MGF-sjef Anita Hall. 

Minigravere på belter samt anleggsvalser/valsetog står for den største økningen de siste årene. Her ble det solgt henholds-
vis 372 og 58 enheter i perioden. Men den store volumselgeren er som alltid beltegravere: 433 beltegravere ble solgt 
mellom påske og sommerferien.

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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Fleetcool OAT kjølevæske

Bruk én kjølevæske 
til hele maskinparken

Keep It Cool • Overholder alle krav fra motorprodusentene
• Finn din forhandler på lekang.com

Gamle Hobølvei 11, 1550 Hølen,  64 98 20 00, kundeservice@lekang.com

Høstkampanje i september og oktober på:

Bosch utvider sitt støvsugingssystem for profesjonelle 
med støvskjermer til vinkelslipere.

Det betyr at Bosch i fremtiden vil kunne tilby løsnin-
ger som gjør skjæring i steinmaterialer som betong, tegl, 
murstein og sandstein mer skånsomt for helsen og verk-
tøyet. Støvskjermene kommer i fem forskjellige modeller 
som passer til de fleste vinkelslipere fra Bosch, skriver 
selskapet i en pressemelding. 
De nye modellene består av to Easy Adjust-støvskjermer 
som er svært raske og enkle å montere, samt tre Full 
Cover-versjoner som har et lukket design som sikrer 
enda mer effektiv fjerning av støv.

Nye støvskjermer  
til vinkelslipere

HMS-uke hos NCC Construction
For femte år på rad gjennomførte NCC Construction Norway 
nylig en egen HMS-uke, hvor samtlige prosjekter og ansatte 
hadde ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet. 
De siste fire årene er antall fraværsskader i NCC Construction, 
inkludert underentreprenører, redusert med over 65 prosent.

– Sikkerhet er vårt hovedfokus. Alle som besøker en NCC-ar-
beidsplass skal også komme trygt hjem. Derfor bruker vi mye 
ressurser på HMS i NCC, og vi stiller strenge krav til våre 
underentreprenører. Gjennom systematisk arbeid har vi hatt en 
svært positiv skadeutvikling de siste fire årene, sier administre-
rende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway i en 
pressemelding fra selskapet.

Adm. dir. Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway. 
(FOTO: JESPER DAMON STOKKE/NCC ).
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Les mer på www.isy.no 
eller kontakt: stig.solem@norconsult.com | telefon: 454 04 650

Hva er dine planer for 2015?
TIL KALKULATØREN

• Kalkulere smartere
• Innhente priser mer effektivt
• Avregning med målebrev

385,0

405,0

425,0

445,0

465,0

485,0

505,0

525,0

Måned

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 anleggs-
bedriftene i Oslo som hadde størst 
omsetning med 9,8 milliarder kroner. Det 
tilsvarer 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 Vestfold, 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

Måned

100,0
101,1

102,3
103,1

105,3 105,1

106,4

108,0 107,9 108,2

111,7
111,1

112,2
111,5

114,6 114,1

116,3
116,9

117,7

120,4120,1

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

Mer nøyaktig 
boring med nytt 
system
Sandvik Construction lanserer det såkalte TCAD+-systemet, 
som skal gi mer nøyaktig boring og mer økonomisk sprengning. 
I kombinasjon med eksisterende planleggings- og styrings-
systemer for boring og sprengning, gjør de nye og mer avan-
serte instrumentene boringen langt mer nøyaktig for standard 
tunnelrigger, lover selskapet i en pressemelding.  
TCAD+-systemet kan spesifiseres som tilleggsutstyr til alle 
Sandviks borerigger i DT-serien (tunnelarbeid) og DD-serien 
(gruvearbeid) og også ettermonteres på mange andre modeller, 
forutsatt at bomleddene har tilstrekkelig plass til sensorer.  
TCAD+ ble opprinnelig utviklet som et «sikteverktøy» for å 
oppnå bedre nøyaktighet på grunnlag av forhåndsdefinerte 
boreplaner i kombinasjon med mer automatisert boring. Det 
fungerer derfor sammen med Sandviks iSURE-programvare 
for planlegging av boremønster og sprengning i henhold til de 
planlagte tunneldimensjonene ved tunneldriving.  

facebook.smpparts.com

youtube.smpparts.com

www.smpparts.com
linkedin.smpparts.com

KVALITET OPPNÅS
 IKKE OVER EN NATT

Velkommen til vår stand nr. 22

Besøk oss på

SMP Parts AB
PB 43 – 3051 Mjøndalen

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

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

«Asfaltshow» på Norsk vegmuseum
Norsk vegmuseum på Hunderfossen arrangerte nylig sin 
årlige familiedag, hvor ett av temaene var asfalt. NCC 
ble kontaktet for å høre om de kunne stille med folk og 
utstyr for å demonstrere asfaltlegging for publikum, og 
de møtte opp med maskiner, mannskap og ikke minst 
nylaget asfalt. Asfalten ble hentet på Hadeland av Ottar 
Hundseth, de skuelystne fikk se hvordan asfaltlegging 
gjøres og hvilke oppgaver som kreves av et arbeidslag. 
I tillegg til maskiner og asfalt hadde NCC med seg bore-
kjerner, bitumen, asfaltprøver og mye annet spennende 
som de besøkende kunne undersøke og ta og føle på. 
Her fikk publikum anledning til å lære mye om asfalt, 
hva den består av og hvordan den lages.

Asfalten legges  
på familiedagen på  
Norsk vegmuseum. 

(FOTO: OLE A. FLATMARK,  
NORSK VEGMUSEUM).
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PELING
SPUNTING

FORANKRING

www.fas.no

ETLT ETDL5 ETCrane ETSnow Snowking

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

www.ndi.eu

www.ndias.no

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

Dekkmann

Anbefaler ny 
trasé inn mot 
Ski stasjon
Jernbaneverket anbefaler en løsning der traséen for 
Østre linje inn mot Ski stasjon legges om. Traséen til 
Østre linje bør kobles på traséen til Vestre linje sør for 
Ski stasjon. Dette innebærer bygging av 5-6 kilometer 
med ny jernbane på Østre linje. Løsningen har et kost-
nadsanslag på om lag 2,4 milliarder kroner. 
– Det er viktig at flest mulig kan få nytte av Follobanen 
når den står ferdig i 2021. Jeg er derfor glad for at 
Jernbaneverket nå har levert en utredning som viser 
hvilke tiltak som kan gjennomføres for at reisende på 
Østre linje kan få glede av den reisetidsforbedringen 
som det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski gir, sa 
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han nylig fikk 
overlevert en konseptvalgutredning (KVU) for Østre 
linjes forbindelse mot Oslo. 

engcon lanserer den sjette tiltrotatoren i gene-
rasjon 2-serien, EC204, som er optimalisert for 
gravemaskiner på 2-4 tonn. En av de store 
nyhetene, som gjør at EC204 skiller seg fra 
den gamle EC02B, er at den nye model-
len kan utstyres med integrert grabb eller 
ekstra hydraulikkfunksjon.

– EC204 er et produkt som 
bygger direkte på kundenes ønsker 

og som så har blitt realisert i et 
ferdig produkt, sier Martin Engström, 

forretningsutvikler hos engcon i en 
pressemelding. 
Martin Engström forteller at det i 
Norden er like vanlig med tiltrotator 
på de mindre maskinene som det er på 

de litt større modellene, og mange av 
kundene han og andre i engcon har hatt 

kontakt med de siste årene, har etterlyst 
en litt kraftigere modell enn EC02B, som på 

sikt skal erstattes av EC204. 

Ny tiltrotator med 
grabb fra engcon

Investment AB Latour har via forret-
ningsområdet Hultafors Group inngått 
en avtale om oppkjøp av Tradeport 
AB, som selger vernesko og arbeids-
klær. Sortimentet er bygget opp rundt 
varemerkene Solid Gear, Toe Guard og 
Dunderdon.

– Tradeport og Hultafors Group passer 

veldig godt sammen med tanke på 
produktsortiment og geografi, og våre 
varemerker strever etter å holde våre 
kunder i forkant, sier grunnleggeren av 
Tradeport AB, Johan Hult, i en presse-
melding.

Nye vernesko på det norske markedet

Veidekke fikk 
Munchmuseet-
kontrakt 
Anleggsarbeidene for det mye omtalte nye 
Munchmuseet i Bjørvika i Oslo skal utføres av 
Veidekke. Kontraktssummen er på 215 millioner 
kroner (eks. mva.). 
– Vi er veldig fornøyd med å ha fått en stor aktør til 
et vanskelig prosjekt med stor nasjonal og interna-
sjonal oppmerksomhet. Det er viktig for oss å ha en 
god samarbeidspartner/ kontraktspartner, sier adm. 
dir. Eli Grimsby hos byggherren, Kultur- og idretts-
bygg Oslo KF. 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.  
(FOTO: BRIT WANG/JERNBANEVERKET).
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Vi har egen tillverkning, reparation och service av
Lyftmagneter och Metallseparatorer www.elmemagnets.com Tel: +46 476 150 05

Lyftmagnet LM1300
Hantering av järnskrot

Virvelströmsseparator VS1200 
Separering av alu, koppar, zink…

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av järn

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 • Info, kontakt 94970680/41352103

Høyere status for bygg- og anleggsfag
I fjor mente 42 prosent av befolkningen 
under 30 år at utdanningen til bygg- og 
anleggsfag på videregående hadde lav 
eller svært lav status. I år svarte kun 23 
prosent det samme, i en Norstat-under-
søkelse gjennomført for BackeGruppen.

– Det er gledelig å se at statusen til 
studieretningen bygg- og anleggsfag på 
videregående utdanningsnivå har økt 
noe siden 2014. For første gang siden 
2007 økte også søkertallene til utdan-
ningen med 11 % fra 2014, sier Sven 

Christian Ulvatne, adm. Dir. for entre-
prenørselskapene i BackeGruppen. 
Selv om bygg- og anleggsfag har høyere 
status enn i 2014, har de fortsatt den 
laveste anseelsen blant utdanningsret-
ningene i undersøkelsen.

Leverer Cat-dumpere til Israel
PlusTech AS megler maskiner i hele 
verden. En av to dumpere av typen Cat 
775e har allerede fått nye eiere i Midtøs-
ten. De romstore og tunge maskinene på 
46 tonn skal benyttes til gruveindustri på 
israelsk jord. 

– Leveringer som dette krever god 
logistikk og planlegging, sier Harald 
Jakobsen i PlusTech i en pressemelding. 
Han forteller at de ruvende maskinene 
har fått politieskorte og bistand fra 
vegvesenet. 
Kjøperen fra Israel ønsket å teste dumpe-
ren før handelen var i boks, og tok turen 
til Vinstra. Med eget diagnoseutstyr, ble 
begge maskinene grundig inspisert. 

VA-bransjen 
samles på 
Hallingtreff 2016
Det 19. Hallingtreff i rekken går av stabelen 13.-15. januar 
2016, og arrangørene lover et interessant faglig program.

– Neste års Hallingtreff vil ha fokus på ledningsfornyelse, 
bestillerkompetanse og framtidas VA-løsninger. Når direk-
tør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, stiller til debatt, håper vi 
på friske innspill fra alle som ønsker å fronte vannbransjen 
på en god måte, sier seniorrådgiver Tom A. Karlsen fra 
Cowi og medlem i arrangementskomiteen.

Fjorårets treff sprengte kapasiteten på 120 deltakere og 
flere sto på venteliste. Hallingtreff-general Arve Hansen 
tror interessen for neste års Hallingtreff vil bli minst like 
stor når det endelige programmet blir presentert i slutten 
av oktober. 

Ett års ekstra garanti fra engcon
Engcon tilbyr nå ett års ekstra garanti 
på alle nye tiltrotatorer. Ifølge en pres-
semelding fra selskapet har utviklingen 
av Generasjon 2, de nyeste tiltrotato-
rene fra engcon, medført et så markant 
skritt fremover, så vel teknisk som 
kvalitetsmessig, at tilbudet om ett års 
ekstra garanti aldri har vært noe man 

har tvilt på å gjennomføre. Tilbudet om 
ett ekstra garantiår gjelder også den 
forrige generasjonen tiltrotatorer, så 
lenge de er solgt som nye produkter 
etter 1. september 2015.

For at tilleggsgarantien skal gjelde 
må noen punkter i serviceplanen må 
være oppfylt.

– Vi vet av erfaring at et produkt 
som vedlikeholdes regelmessig, gir en 
merverdi for brukeren. Man unngår 
unødvendige havarier, levetiden forlen-
ges og produktet får en høyere verdi 
på bruktmarkedet, sier Sten Strömgren, 
informasjonsansvarlig i engcon.

Programkomiteen for Hallingtreff 2016 på Geilo: (Fra venstre) mar-
kedssjef i Hallingplast, Roar Sannem, seniorrådgiver Tom A. Karlsen 
i rådgiverselskapet Cowi, Hallingtreff-general Arve Hansen og daglig 
leder i Hallingplast, Steinar Tragethon. (FOTO: ODD BORGESTRAND).

NYTT OM NAVN
Mählers Internasjonal

Dagens markeds- og salgssjef Anki Abbing 
erstattes av Roar Wehn, som de to siste 
årene har hatt alt ansvar for Mählers i Norge. 
Mählers er Nordens markedsleder innen 
vintervedlikeholdsutstyr til lastebil og veihø-
vel. 
– Dette er en stor utfordring og jeg ser frem til 

å få være med å påvirke den positive veksten Mählers har i 
Norden, sier Roar Wehn.

NASTA
Lars Engmark (44) er ansatt som ny salgssjef 
i NASTA.. Engmark bor i Stavern med kone og 
3 døtre. Han har erfaring fra flere lederstil-
linger i salgsorganisasjoner, og har de siste to 
årene vært daglig leder i Thorsholm Eiendom i 
Sandefjord.  
– Jeg vil prioritere å bli kjent med bransjen, 

kundene og ikke minst NASTA-organisasjonen. Forhåpentlig-
vis vil jeg etter hvert kunne tilføre noen nye perspektiver, 
men er først og fremst opptatt av å bidra til at NASTA lever 
opp til slagordet – fornøyde kunder vender tilbake, sier Lars 
Engmark. 

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!
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Dyrsku´n 2015 

Atlas hos Skjetne
Skjetne Maskin har tatt 
over agenturet på Atlas 
hjullastere og valser. 

– Vi har mye utstyr i sortimentet fra før. 
Atlas er et kvalitetsmerke som føyer seg 
godt inn i utvalget, sier selger Morten 
Holdal i Skjetne Maskin AS. 

Trondheimsfirmaet har fra i år tatt over 
Atlas-agenturet, som Beck Maskin hadde 
tidligere. 

Atlas lager hjullastere fra 2 til 11 tonn. 
Deriblant en sekstonner med telesko-
pisk lasteaggregat. Den tyske fabrikken 
produserer også valser fra 1,5 til 14 tonn. 

Det norske agenturet på Atlas grave-
maskin er det fortsatt Bulder Maskin AS 
som har. 

Stabil med tilt

FORNØYD: Morten Holdal i Skjetne Maskin er 
fornøyd med å ha fått Atlas hjullastere i produkt-
porteføljen. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)

MER ENN TELETINER: En Heatwork-maskin 
er en tung investering. Da er det fint at den 
kan brukes til mer enn teletining. 
Rolf Eirik Ivarsson holder en 30 kW 
luftvarmer i hånda. Med varmeveksleren t.v. 
kan Heatwork-maskinen kobles til og drive 
et vannbårent varmeanlegg. – For eksempel 
et markvarmeanlegg ved steinlegging eller 
som midlertidig oppvarming av et bygg, sier 
Ivarsson. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)  

Større  
bruksområde

STRAK ARM: Frode Andersen og Morten Hvattum (i hytta) registrerer at flere vil ha tiltrotator på små gravere. 

Stadig flere vil ha tilt også på de små graverne. Se hva Volvo har 
gjort med 2,5-tonneren for å beholde stabiliteten. 

– Det er en trend: Flere vil ha tilt. Hittil i 
år har vi solgt ti maskiner under tre tonn 
med tilt. Vi testet og fant ut at den er mer 
stabil enn vi trodde, sier Morten Hvattum 
i Volvo Maskin. 

De har tilpasset «hengergraveren» ECR 

25D med kortere stikke for å kompensere 
for vekten i tilten, men netto rekkvidde 
blir den samme. På Dyrsku´n demon-
strerte Hvattum og resten av Volvo-gjen-
gen at maskinen har vekt nok i stumpen 
til å bevare stabiliteten med tilten på strak 

arm og 150 kg i skuffa. Så vidt. 
Vekten går litt opp, men holder seg 

likevel innenfor lovlige 3,5 tonn inkludert 
henger. I alle fall så lenge man greier seg 
med én skuffe – eller tar ekstraskuffer på 
bilen i stedet for hengeren.
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Flere totalentrepriser 
kan gi store besparelser
En ny rapport hevder at økt bruk av totalentrepriser 
i veiprosjekter vil redusere byggetid og gi store 
besparelser. Vegvesenet er enig, men mener markedet 
er umodent.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Rapporten «Entrepriseform og effektivi-
tet i veiprosjekter«, som er utarbeidet av 
Oslo Economics på vegne av Veidekke, 
ble nylig lagt fram. Her heter det blant 
annet at «gitt at forutsetningene for bruk 
av totalentrepriser er på plass, kan denne 
entrepriseformen realisere betydelige 
gevinster for samfunnet. Statens vegvesen 
kan frigjøre ressurser internt, byggeti-
den til veiprosjekter kan reduseres og det 
kan bli færre tvister mellom byggherre og 
entreprenør. Vi anslår at dersom bruken 
av totalentrepriser i norske veiprosjekter 
øker, vil det føre til besparelser på om 
lag 950 mill. kroner i prosjektene Statens 
vegvesen planlegger de neste 2,5 årene».

Helhetlig tenkning
Utførelsesentrepriser har vært, og er 
fremdeles, den vanligste entreprise-
formen i norske veiprosjekter. Positive 
erfaringer med bruk av totalentrepriser 
har imidlertid ført til at Statens vegvesen 
ønsker å øke bruken av denne entreprise-
formen, heter det i rapporten, som lister 
opp en rekke fordeler med totalentrepri-

ser. Blant annet er det ressursbesparende 
for byggherren, som ikke trenger å sette 
av arbeidskraft til prosjektering, og kan 
i byggeperioden bruke mindre ressurser 
på kontroll. Videre gir det entreprenøren 
mulighet til å se flere oppgaver og faser 
i prosjektet i sammenheng. Dette gir 
rom for helhetlig tenkning og en mulig-
het for entreprenøren til å optimalisere 
prosjektet, noe som igjen vil kunne bidra 
til raskere fremdrift.

Rapporten peker imidlertid også på 
at totalentrepriser ikke er egnet for alle 
prosjekter. Hvis risikoforholdene er 
uavklarte eller uberegnelige, risikerer det 
offentlige å måtte betale en høy pris for 
overføring av risiko, noe som vil fordyre 
prosjektet unødvendig, slås det fast.

Vegvesenet enig
– Vegvesenet er enige i rapportens 
budskap, og vi er glade for at bransjen 
setter fokus på muligheter vi har for å 
finne gode måter å organisere utbygging 
og drift av veiene. Vegvesenet ønsker å 
ta i bruk totalentreprise i langt større 

omfang enn tilfellet er i dag. Men marke-
det må modnes gjennom kompetanseut-
vikling og erfaring, sier avdelingsdirektør 
i Statens vegvesen, Bettina Sandvin i en 
uttalelse på Vegvesenets nettsider.

Har etterlyst totalentrepriser
– Jeg begriper ikke hvordan slik kompe-
tanse skal utvikles dersom markedet 
ikke etterspør den, sier Øystein Syltern, 
daglig leder for maskinentreprenøren 
Johs. J. Syltern, som holder til i Åfjord i 
Sør-Trøndelag.

– Vi utførte Fv78 Ømmervatn i Nord-
land som totalentreprise med anleggs-
start etter ferien i 2013 og veiåpning i 
oktober 2014 – en veistrekning på ca. ni 
kilometer. Med vanlig enhetspriskontrakt 
ville veien ikke kunnet være ferdig før 
nå. Jeg er trygg på vår kompetanse til å 
gjennomføre slike kontrakter, og jeg har 
etterlyst totalentrepriser i Region Midt, 
men har ikke fått noen respons, til tross 
for at det finnes flere prosjekter som 
kunne være meget godt egnet. I tillegg 
er det nå stor ledig kapasitet i regionen, 
og totalprosjekter kunne generere rask 
oppstart.

Feil og urealistiske krav
Daglig leder Tom Eikså i sørlandsentre-
prenøren TT Anlegg AS hevder på sin 
side at det viktigste er selve planarbeidet 
og ikke kontraktstypen.

– Det kan sikkert være riktig at tota-
lentrepriser kan redusere både kostnader 
og byggetid, men det er ikke ubetinget 
riktig. Det viktigste er å få god kvalitet på 
planene, med riktige og realistiske krav 
til utførelse. Vi ser dessverre ofte feil og 
urealistiske krav som må endres i forbin-
delse med utførelse, og som medfører 
masse ekstrakostnader og økt tidsforbruk, 
sier han.

– I noen tilfeller blir totalentreprise-
forespørsler utformet slik at samtlige 
entreprenører må bruke store ressurser 
på å få utarbeidet aktuelle anbud. Da 
oppnår en jo totalt sett motsatt effekt; 
dvs. totalt sett større kostnader med 
prosjekterende, utdyper han. 

Illustrasjonsfoto fra utbygging av E6 Vinstra-Sjoa. (FOTO: RUNAR F. DALER)

Omdiskutert underlag
FORTS.

Grøftekarene fra Kaare Mortensen 
Buskerud AS forbereder tilkobling av 
en kum til en 630 mm overvannsled-
ning i Drammen. Kummen – og alle 
andre VA-installasjoner i kommunen 

– settes på et underlag av 8/11-pukk, 
i henhold til kommunens krav. Den 
samme pukken brukes til omfylling. 

Pukkbransjen er frustrert over at 
store mengder smale pukkfraksjoner 

blir gravd ned i grøfter i stedet for å 
bli brukt som tilslag i asfalt og betong. 

8/11 og 11/16 er lett å jobbe med i 
grøfta. Mange kaller den for «selvkom-
primerende». Men der tar de feil. 

GRØFTEKARER: Christer Desse-
rud (t.v.) og André Finnerud fra 
Kaare Mortensen Buskerud AS 
har fått kummen ned i grøfta. 

Hva nå? (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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ADK-rørleggere liker å 
jobbe med 8/11-pukk i 
grøfta. Men kommuner 
som bruker smale 
pukkfraksjoner i grøft får 
nå sterk kritikk. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

DRAMMEN: André Finnerud drar krafsa 
gjennom pukken. Han er ADK-rørlegger 
og bas i Kaare Mortensen Buskerud AS, 
på et prosjekt med rehabilitering av Prins 
Oscars gate. 

I grøfta er det lagt 8/12 som grøfte-
pukk, med en duk mellom pukken og 
massene rundt. 

– I Drammen kommune får vi ikke lov 
til å bruke noe annet. Men det er den 
beste pukken å jobbe med. Den er lett å 
krafse og flytte på. Den er lett å stampe, 
og glir godt ned rundt røra. Hvis det blir 
grovere er det tyngre å jobbe med, sier 
Finnerud. 

I denne grøfta legges en 630 mm 
PVC-ledning til overvann, sammen med 
en 200 mm til kloakk. Enn så lenge går 
overvann og kloakk i samme rør, men 
det skal klargjøres til å skilles lenger ut 
i prosjektet. 

Standard krav
Drammen kommune har hatt 8/11 – de 
kaller det 8/12 – som standard krav i sine 
VA-grøfter siden kommunen begynte å 
bruke PVC-rør på 70-tallet. 

Pukkbransjen er sterkt kritisk til at 
Drammen – og andre kommuner – 
bruker pukk i korte fraksjoner i grøfter. 
Korte fraksjoner vil si pukk med liten 
differanse mellom minste og største korn. 
I praksis 8/11 og 11/16. 

Stein- og pukkleverandørenes bran-
sjeforening Norsk Bergindustri ser med 
undring og frustrasjon på at mye av den 
mest ettertraktede pukken brukes som 
fundament og omfylling til rør i grøfter, 
og ber kommuner og andre innkjøpere 
om å endre praksis slik at ressursene kan 
benyttes så hensiktsmessig som mulig. 

Ettertraktet
I asfaltproduksjon er korte fraksjoner i 

steinstørrelse 8mm til 16mm svært etter-
traktet. Særlig i det siste tiåret er bruken 
av 8/11 mm blitt svært utbredt. 

Men dette er fraksjoner som også er 
svært populære å bruke som grøftepukk. 
Grøftepukk har ikke en standardisert 
størrelse. De vanligste fraksjonene er 
4/16, 8/12, 8/16mm og 11/16. Til tross 
for at rørprodusentene i mange tilfeller 
anbefaler grovere fraksjoner, foretrekker 
mange kommuner den ettertraktede 
8/11-fraksjonen.

Det har skapt en uheldig skjevhet i 
produksjonen av pukk. Problemet er ikke 

å produsere nok 8/11, men at det bygges 
opp store lagre av mindre etterspurt vare. 

– Dårlig massebalanse ved uttak og 
foredling er en stor miljømessig belast-
ning. Inntil 40 prosent av inngangsmate-
rialene går til deponi. De mest attraktive 
pukkfraksjonene bør brukes i asfalt og 
betong, ikke grøftepukk sier generalse-
kretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk 
Bergindustri. 

Kostnad
Nordisk Plastrør Gruppe skriver i sin 
leggeveiledning for plastrør at det skal 

Sterk kritikk mot pukk-praksis

velges masser etter hvilke fraksjoner som 
er tilgjengelige lokalt ut i fra miljø- og 
kostnadshensyn. 

– Det kan være uhensiktsmessig å velge 
korte fraksjoner, f.eks. 8/11 og 11/16 som 
brukes i betong og asfalt, sies det. 

I fundament skal det brukes 4/22, uten 
ytterligere spesifikasjon av fordelingen 
mellom ytterpunktene. Omfyllingsmassen 
er det enda rundere krav til. 

Den pukkfraksjonen mange kommu-
ner foretrekker nevnes blir altså frarådet 
brukt i grøft. 

– Når rørprodusentene garanterer for 
at andre fraksjoner er vel så bra er det 
uheldig at så mange kommuner likevel 
foretrekker disse fraksjonene, sier 
Gammelsæter. 

LETTKRAFSET: ADK-rørlegger og bas André Finnerud liker at 8/11-pukken er lett å krafse. 
(ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

BERG: Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i 
Norsk Bergindustri. 

FORTS.
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– Misbruk og sløseri
Maskinentreprenør, VA-mann og pukkverkseier Christoffer Bruserud fra Vestfold 
går enda lenger: – 8/11 i VA-grøfter er misbruk og sløseri, sier han. Peker på én 
kommune på Østlandet som versting. Gjett hvilken kommune det er.

HOLMESTRAND: – Ja, å bruke korte 
pukkfraksjoner i VA-grøfter er et forkas-
telig misbruk av ressurser. I alle fall når 
det gjelder høykvalitetsstein. Den bør 
brukes i asfalt og betong, ikke graves ned 
i grøftene, sier Christoffer Bruserud. 

Han er daglig leder i entreprenørfir-
maet O. T. Wike AS, og sitter i MEFs 
VA-utvalg, som blant annet er en pådri-
ver for å få kommunene til å etablere like 
VA-normer. Han er også største eier i 
Solum Pukkverk, gjennom selskapet NCB 
Holding AS. 

Kompetansemangel
Bruserud mener misbruket skyldes 
mangel på kompetanse hos nøkkelper-
soner i kommunene. 

–  Det finnes mange ”småkonger” i 
kommunene, som har sine personlige 
oppfatninger om at det skal brukes 8/11 
eller 11/16 i grøftene. 

– Hvem er disse ”småkongene”?
–  Det er senioringeniører på VA i 

kommunene. 
– Er det noen forskjeller kommunene 

imellom? 
– Ja, store forskjeller. Det handler mye 

om generasjonsskifte.  En av verstin-
gene er – og det kan du gjerne skrive 
– Drammen kommune. De har 8/11 som 
krav i grøftene. Når en stor kommune 
som Drammen gjør det, så får det ring-
virkninger for hele regionen. De drar med 
seg de mindre kommunene rundt. 

Fornuftig
– Hva med positive eksempler? Finnes 
det eksempler på kommuner som gjør 
fornuftige valg på bruken av pukk? 

– Mange kommuner har nå begynt å 
bruke 8/16 i stedet for de kortere fraksjo-
nene. Det hjelper godt på massebalansen. 
Der er flertallet nå. Neste steg er å få dem 
til å bruke 8/22. Der er vi ikke ennå, sier 
Bruserud. 

Men han nyanserer også sin egen 
uttalelse, og understreker at det ikke er 
én aktør som skal ha skylda for et stor-

skala misbruk av steinressurser. 
– Det er et sammensatt problem for 

hele bransjen. Det er ikke én aktør som 
har skylda, selv om det virker litt sånn på 
utspillet fra Norsk Bergindustri, sier han. 

Ansvar
Bruserud mener aktører i hele verdikje-
den har et ansvar her. 

– Oppdragsgiver må ta en omstilling 
hos seg, og se på hvilke anbefalinger de 
får fra rørprodusentene. Da handler det 
om bestillerkompetanse. Og kompetan-
senivået er for lavt. I neste omgang må 
konsulentbransjen ta inn over seg hvilket 
ansvar de har, som sitter og lager beskri-
velser. Deretter må pukkbransjen gjøre 
sin del av jobben, med å bruke ressursene 
mest mulig fornuftig. Gjør vi dette, så vil 
AS Norge spare milliarder av kroner på 
kort tid, spår Christoffer Bruserud. 

Grøftepukk
Solum Pukkverk setter denne høsten i 
gang et prøveprosjekt med produksjon 
av 4/22 grøftepukk. Den lages ved å 
splitte 0/22 fra førstegangsknusing, ta 
ut 0/4 og de to verdifulle fraksjonene 
8/11 og 11/16. Da står man igjen med 
4/22, som kan leveres som grøftepukk 
til en betydelig lavere pris enn de korte 
tilslagsfraksjonene. 

4/22 grøftepukk som fundament er helt 
i henhold til anbefalinger fra plastrør-
produsentene. 

Noen pukkverk leverer en 4/16-frak-
sjon, som også er innenfor kravene. Da 
er det gjerne førstegangsknusing som har 
blitt splittet til tre fraksjoner: 

• 4/8,
• 8/11
• 11/16. 
Dette gjør man for å kunne ta ut den 

verdifulle 8/11, hvorpå man blander de 
to gjenværende til en 4/16 grøftepukk. 

Hull
– Noen vil nok hevde at det da blir hull 
i siktekurven, og at dette ikke er faglig 

riktig. Men i praksis har det ingen betyd-
ning, sier Bruserud. 

Han ønsker seg på vegne av bransjen 
en idealsituasjon der alle grøfter med 
plastrør beskrives med en 4/22 grøfte-
pukk, uten krav til innbyrdes fordeling 
av kornstørrelse. 

– Det er forskjellig kvalitet på fjell 
rundt om i Norge. Da vil det også variere 
i hvilken grad mellomfraksjonene vil 
være brukbar i asfalt eller ikke. Men 4/22 
fungerer på alle rørsystemer. Med et sånt 
krav ville man fått én felles norm som 
kan brukes over hele landet. Det vil være 
en god måte å ta vare på ressursene i de 
beste steinforekomstene, sier Christoffer 
Bruserud. 

PVC
Drammen kommune har hatt 8/11 – de 
kaller det 8/12 – som standard krav i sine 
VA-grøfter siden kommunen begynte å 
bruke PVC-rør på 70-tallet. Kommunen 
bruker PVC i avløps- og overvannsrør 
opp til 400 mm. 

– Grunnen til det kravet er hoved-
sakelig at det er lettere å håndkompri-
mere massen rundt rørene. Det blir mer 
stabilt i sidestøtte, og reduserer faren for 
forskyvning og punktskader. På vannsi-
den bruker vi støpejern. Der mener vi at 
8/12 reduserer faren for riper og utvendig 
korrosjon, sier overingeniør Dag Lauvås 
i Drammen kommune. 

Han er kjent med at enkelte aktører 
har kritiske innvendinger til kravet, men 
Drammen har ingen planer om å endre 
på praksisen. 

– De fleste kommuner
– Vi er klar over at den er dyrere enn 
andre fraksjoner, og at noen pukkverk 
ikke kan levere den. Men vi har ikke 
planer om å endre praksis, og vi har 
inntrykk av at de fleste kommuner har 
et tilsvarende krav, sier Lauvås. 

Han tilbakeviser at det er sløsing med 
penger å bruke den dyreste pukken i 
grøfta. 

– I dag legges ledninger med fiberduk 
rundt. Det betyr at man ved fremtidige 
utskiftninger kan gjenbruke en større 
andel masser enn i dag, sier Lauvås. 

Lauvås støtter seg til det han mener er 
en anbefaling fra rørprodusenter. 

– Vårt inntrykk er at produsenter av 
PVC-rør anbefaler 8/12, sier han. 

Den norske avdelingen av Nordisk 
Plastrørgruppe, en sammenslutning av 
plastrørprodusenter, beskriver i en felles 
leggeveiledning en maksimal kornstør-
relse på 22 mm for dimensjoner opp til 
400 mm. Det gis ingen konkret minimal 
kornstørrelse, utover at massen må være 
fri for de aller minste partiklene for å 
sikre drenering. 

Felles
– Alle rørprodusentene står inne for den 
anbefalingen. Mindre fraksjoner er vel 
og bra, men ikke anbefaling fra oss, sier 
Vidar Handal. Han er produktsjef VA og 
kummer i Norsk Wavin. 

Han påpeker at muligheten til å gå over 
11 i maks størrelse ikke er noen ny kunn-
skap, og at det er mye gammel vane ute 
og går. En grøftepukk på 4/22 mener han 
kan fungere fint. 

– Massen kan bli veldig kompakt hvis 
det blir for stor variasjon. Men jeg ser 
ingen problemer i å bruke 4/22, men det 
hadde vært bedre med noe større korn. 
Det kan med fordel være masse som ikke 
går i asfalt. 12/22 er en veldig bra masse. 
Opptil 22 er veldig bra for alle rør. Større 
rør kan ha opptil 32, sier Handal. 

– Jeg kan ikke si noe om hva Wavin 
mener om dette. Jeg tror andre produ-
senter har et annet syn på dette. Pipelife, 
har du snakket med dem? Jeg vet ikke 
fullt ut om kravene er omforent eller 
ikke. Så langt vi kjenner til er 8/12-kravet 
det vanligste i Norge, sier Dag Lauvås i 
Drammen. 

Pipelife opplyser at anbefalingen om 
maks 22 mm er en felles anbefaling fra 
produsentene. 

– Vi har et omforent syn på masser til 
rør opp til 400 mm. Det er viktig at man 
er enige. Det anbefales en masse som 
er lokalt tilgjengelig og hensiktsmessig. 
Det viktigste er at finsand under 4 ikke er 
med, og at steinen ikke overstiger 22 mm. 
En 4/22 vil fungere bra, sier prosjektleder 
og PVC-spesialist Ole Bævre i Pipelife. 

KRITISK: Christoffer Bruserud 
vil helst bruke 8/11 til det 
den egner seg best: Tilslag. 

FORTS.

SIDE 31SIDE 30 ANLEGGSMASKINEN | NR. 9 | SEPTEMBER 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 9 | SEPTEMBER 2015



AKTUELT

Grøftesikring, sikring av bygge groper, Lineærsikring fremfor spunting. 
Vi har det dere trenger for sikring av dine byggeprosjekter. 

L = 6,50m 

– Grunnleggende ustabil

8/11 er mindre egnet til 
rørgrøfter. Og «selvkom-
primerende» er den i alle 
fall ikke.

Per Dugstad (82) har brukt hele sitt yrke-
sliv på bruken av stein og grus i konstruk-
sjoner. Få har bedre kunnskap om pukks 
egenskaper og bruksområder enn ham. 

Dugstad støtter de som er kritiske til 
at kommuner krever korningen 8/11 til 
fundamentering og omfylling av rør i 
grøfter. 

Ikke bare fordi den er unødig kostbar. 
Den er dertil dårligere egnet til formålet 
enn andre fraksjoner. Han mener det er 
på høy tid at kravene til grøftepukk blir 
endret, slik at de blir mer i samsvar med 
dagens kunnskap. 

–  Korte fraksjoner som 8/11 og 
11/16 blir i dag foreskrevet som egnede 
pukksorteringer i rørgrøfter, blant annet 
fordi de blir omtalt som ”selvkomprime-
rende”. Men det er en misforståelse. De 
graderingene tar IKKE komprimering, og 
er grunnleggende ustabile, sier Dugstad. 

Her er forklaringen: 
8/11 og 11/16 har gjennomgått flere 
knusetrinn under produksjonen for å 
oppnå høykvalitets slitestyrke og kubisk 
kornform. Det er egenskaper som er 
nødvendig i asfaltslitedekke og spesielt 
som tilslag i drensasfalt og skjelettasfalt. 

8/11 er laget kubisk for å fungere godt i 
bindemiddel. Uten betong eller bitumen 
som bindemiddel er den grunnleggende 
ustabil. 8/11 tar ikke komprimering. Den 
lever hele tida. Dette er også de dyreste 
produktene fra pukkverkbransjen, sier 
Per Dugstad. 

På slutten av 90- og begynnelsen av 
2000-tallet jobbet han i daværende Pukk- 
og grusleverandørenes servicekontor. Da 
var han sentral i utarbeidelsen håndboken 
”Steinmaterialer til veger, flyplasser og 
jernbane”. Her blir det blant annet påpekt 
at 8/11 i liten grad lar seg komprimere, 
og heller ikke er ”selvkomprimerende”. 
Dette er med andre ord ikke ny kunnskap. 

–  Folk som jobber i grøfta liker 
8/11-korningen fordi den er lett å jobbe 
med. Er det ikke en fordel at den er selv-
komprimerende? 

–  Nei, det er ikke riktig! 8/11 bør 
utelukkende brukes i asfalt og betong. 
Uten bindemiddel er den grunnleggende 
ustabil. Prøv selv å gå på 8/11. Du setter 
spor etter støvlene, uansett komprime-
ring. Den lar seg ikke komprimere, verken 
av seg selv eller med utstyr. 

– Når en kommune uttrykkelig spesifi-
serer at det skal være 8/11 i grøft, er det 
tull da? 

– Ja. Ikke bare er det en unødig dyr 
masse på grunn av etterspørselen. Den 

har også direkte negative egenskaper i 
denne ustabiliteten, sier Per Dugstad. 

Pukk som er egnet til rørgrøfter bør ha 
større spenn i kornstørrelsen. Eksempel-
vis 4/16 eller 4/22. 

–  Disse tar komprimering og blir 
stabile. De er billigere, og pukkbransjen 
får en bedre utnyttelse av ressursene, sier 
Dugstad. 

– I alle slags grøfter? 
–  Det er kun ett unntak: Grøfter i 

skrånende terreng må ikke ha finstoff i 
grøftemassen. Utvasking av finstoffet kan 
føre til setningsskader. 8/22 vil være å 
foretrekke i slike tilfeller. 

En velgradert masse vil kreve litt mer av 
hjullasterføreren som laster. Dersom en 
grøftemasse fra 4 til 16 eller helt opp til 
22 millimeter lagres i én haug vil den ha 
en tendens til å skille seg. Store stein siger 
nedover, mens mindre korn blir liggende 
oppå og inni. 

– Det er viktig at dette blandes under 
lasting, sier Per Dugstad.

KUBISK: 8/11 er laget kubisk for å fungere godt i asfalt og betong. Uten binde-
middel er den ustabil. 

KUNNSKAP: – Korte fraksjoner lar seg ikke komprimere, sier Per Dugstad. 

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

Fredheim Maskin AS er forhandler av : 

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

Velkommen til Knusedager 

hos oss 22-24 Oktober 
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RESIRKULERT: Veidekkes 
Wirtgen asfaltfres foran 

tar det øverste laget. Lloyd 
Sundstøl og knusefresen hans 

tar resten. 
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Resirkulerer veien på stedet
resten blir det en veldig god toppmasse 
som kan høvles eller valses etterpå. Uten 
at vi fjerner noe som helst. Alt blir resir-
kulert på stedet, forteller Lloyd Sundstøl. 

Med firmaet Crusher International AS 
har han laget sin egen lille nisje: Rehabili-
tering av mindre veier med resirkulering 
av massene i veien. 

– Man slipper å skjære vekk og kaste 
gammelt veidekke. Det er mer fornuftig 
å male det opp og knuse det sammen 
med stein og annen masse på stedet, for 

så å kunne bruke det på nytt. Alt kan 
gjenbrukes. I stedet for å frakte gammel 
masse vekk og ny masse tilbake, frakter vi 
maskiner og bindemiddel og bruker den 
massen som allerede finnes på stedet, sier 
Lloyd Sundstøl.

Chippet
Bak traktoren henger knusefresen som 
gjør jobben. Fresen drives av kraftuttaket 
på traktoren. Den er en John Deere 8530, 
der motoren er chippet opp til 450 hk. I 

tillegg til denne ekvipasjen har Sundstøl 
ytterligere en traktor med tilhørende 
Wirtgen stabiliseringsfres. 

– Denne brukes til å stabilisere massen 
med bindemiddel eller å blande inn vann 
til komprimering. Da kjører en tankbil 
foran, og vi blander en definert mengde 
vann inn i massen. Deretter blir den 
komprimert av valsen som kjører bak. 
Her kan vi dokumentere nøyaktig hvor 
mye vann eller bindemiddel som har blitt 
blandet inn, sier Sundstøl. 

Kortreiste masser? Her 
går de én runde rundt 
trommelen. Kortere enn 
det blir det ikke. Lloyd 
Sundstøl i Crusher Inter-
national AS rehabiliterer 
veier med en knusefres 
bak traktoren. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

VESTFOLD: Vi er på FV 290 gjennom 
Bjørndalen i Vestfold, mellom Kodal og 
Løken. Bygdeveien er under rehabilitering. 
Først kjører en asfaltfres fra Veidekke, fulgt 
av en voksen John Deere-traktor med en 
fresemaskin hengende i trepunktsfestet. 
Bakerst kjører en vals. 

Gnager
– Den knuser alt av stein, og gnager seg 
helt ned på fjell. Og når vi kan blande 
den oppfreste asfalten inn sammen med 



UTSTYR

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

Diesel og Adblue i container 
med varme

ADR TANK

1000, 2000 og 3000 L tank 
med full oppsamling

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT Firmaet med det ambisiøse navnet 

Crusher International AS har hittil 
markedsført seg gjennom jungeltelegra-
fen. All Sundstøls virksomhet foregår på 
offentlige veier, noen ganger som UE for 
andre entreprenører på SVV-kontrakter, 
og noen ganger for kommuner. 

Vrak
Knusefresen har utgangspunkt i en fres 
som ble kjøpt i 2008. 

– Den var vrak etter halvannen uke. 
Spist opp! Ødelagt! Jeg har holdt på siden 

da med videreutvikling. Nå er alt nytt og 
tilpasset norske forhold, sier Sundstøl. 

Så ny har den blitt at han betrakter den 
som en prototyp. I løpet av 2016 starter 
produksjon av knusefresemaskinen under 
navnet ”Arctic Crusher”. 

Utgangspunktet blir maskiner fra den 
samme produsenten som Sundstøl kjøpte 
maskinen av. Deretter skal maskinen som 
egentlig er laget for å tygge myk kalkstein 
gjennom en omfattende ombygging og 
tilpasning til norsk, hardt fjell. Ombyg-
gingen skal gjøres hos skuffeprodusenten 

Gjerstad, som har solid erfaring med stål 
som skal møte norsk stein. 

Bygdevei
– Jeg er glad for å ha fått Gjerstad Engine-
ering AS med på laget til denne produk-
sjonen, sier Lloyd Sundstøl. 

Utstyret skal ikke selges eksternt, kun 
brukes i firmaets virksomhet. 

Teknisk sjef Gudmund Amundsen i Bø 
kommune har brukt Lloyd Sundstøl til 
rehabilitering av 4,5 kilometer bygdevei 
med mye tungtrafikk. 

–  Den hadde et tynt og lappet lag 
med Ottadekke oppå. Dette ble frest 
inn i veimassen, sammen med Dustex. 
Vi hadde ikke penger til å ruste opp med 
fast dekke. Men med denne metoden kom 
vi ut av det med en hyggelig meterpris. 
Dette er den eneste veien inn til grenda, 
og da var det bra at det også gikk raskt, 
sier Amundsen. 

På nett: 
Se video av knusefresen i drift på anleggs-
maskinen.no.

VALS: Fresen etterlater seg en masse klar til høvling eller direkte komprimering 
med vals. 

KNUSEFRES: Innma-
ten er Sundstøls egen 
utvikling, basert på 
en kalksteinsfres fra 
2008. 

EIER: Endelig har Lloyd 
Sundstøl begynt å få 
gjennomslag hos opp-
dragsgivere. 
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Vi er importør av Scanreco radiostyringer  
og holder et stort lager av deler  

og komplette fjernstyringssystemer til svært 
konkurransedyktige priser.

Hyd Partner AS
Åsaveien 95, 3531 Krokkleiva, Tlf: 31303050

Som vanlig samarbeider 
MEF og Messereiser om å 
skreddersy Bauma-tur for 
MEF-medlemmer, ikke-
medlemmer, leverandører 
og andre med tilknytning 
til eller interesse for 
anleggsbransjen. Nytt av 
året er at også Anleggs-
maskinen er med som 
delarrangør.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Bauma er verdens største internasjonale 
fagmesse. Hvert tredje år samles anleggs-
bransjen fra hele verden i München for 
å få en oppdatering på alt som er nytt 
og spennende i bransjen, samt for å ta 
del i den gigantiske sosiale happeningen 
dette er. Rundt en halv million besøkende 

er ventet til neste års messe, som går av 
stabelen 11.-17. april 2016. 

Fulle hoteller
– Det er foreløpig litt tidlig i planleg-
gingsprosessen, men vi kan love at det 
blir en innholdsrik og minneverdig tur 
for alle som blir med MEF, Anleggsmas-
kinen og Messereiser, sier Bjørg Fossum, 
MEFs arrangementsansvarlig. Hun har 
selv vært på Bauma en rekke ganger, og 
mener messen har en helt spesiell posi-
sjon i bransjen.

– Jeg opplever at Bauma har en meget 
høy status, og det er en messe det alltid er 
stor oppslutning om. Det er jo den største 
og viktigste møteplassen for anleggsbran-
sjen, og folk er svært opptatt av det som 
blir vist av nyheter og utvikling der nede, 
sier Fossum. 

– Sist gang Bauma ble arrangert, i 
2013, reiste ca. 700 personer med MEF 
og messereiser, noe som var rekord. Nå 
nærmer vi oss allerede halvparten av det 
antallet, og enkelte hoteller er allerede 
fullbooket. Så det er bare å melde seg på, 
oppfordrer hun. 

Sosialt og faglig
– Vi i MEF, som bransjeorganisasjon, 
synes det er viktig å ha et tilbud til Bauma 
for våre medlemmer. Men ikke-med-
lemmer er også hjertelig velkomne, sier 
Fossum.
– Vårt reiseopplegg inneholder det man 
har bruk for; altså forhåndsreserverte 
flybilletter (med tilbud fra flere store byer 
i Norge), overnattinger på sentralt belig-
gende hoteller, transport til og fra messe-
området, samt litt sosiale aktiviteter. Som 
vanlig blir det også en bayersk aften med 
mat og noe underholdning, men detaljene 
er som sagt ikke fastsatt ennå. 
– Vi inviterer også alle deltakere til et 
informasjonsmøte med enkel servering 
etter ankomst i München, der MEFs 
administrerende direktør Trond Johan-
nesen vil være ansvarlig for den faglige 
delen. 

Reisealternativer:
• Tur 1: Søndag 10. - onsdag 13. april
• Tur 2: Onsdag 13. - lørdag 16. april
• Tur 3: Onsdag 13. - søndag 17. april

MÜNCHEN / STOCKHOLM: – Alle 
aktører i denne bransjen ser fram til 
Bauma. Der er der man viser sine nyheter 
for markedet. Det gjelder også oss. 

Det sa Jörg Unger på en pressekonfe-
ranse i Stockholm i går. Han er presi-
dent i komprimeringsutstyrsprodusenten 
Bomag, På pressekonferansen snakket 
han på vegne av VDMA, en organisa-
sjon for tyske maskin- og utstyrsprodu-
senter. VDMA samarbeider med Messe 
München om å arrangere Bauma, verdens 
største messe for utstyr til bygg og anlegg. 

Ja, egentlig den største messa i verden 
uansett kategori. 

Stabil
Bomag-sjefen er som de fleste andre 
forretningsdrivende opptatt av en nokså 
urolig situasjon i verden. Men generelt og 
globalt sett er han ikke særlig bekymret. 

– Bransjen globalt sett er fortsatt stabil. 
Det bildet vi ser i media er mer negativt 
enn fortjent. Kina sliter og Russland har 
trukket seg inn i seg selv. Det går bra i 
USA og Canada. Det går bra i Nord-Eu-
ropa, ikke så bra i sør, men totalt sett okei 
i Europa. 2016 kan bli et greit år totalt, 
med en énsifret oppgang. Den skandi-
naviske bransjen er sterk og har en stabil 

vekst på 2-2,5 prosent. Det er et sterkt 
og stabilt marked som er interessant for 
aktører fra hele verden, sa Unger. 

Han lover at Bauma 2016, som foregå-
ende messer, vil være et sted med store 
mengder nyheter og innovasjoner. Forrige 
Bauma ble arrangert i 2013, og slo alle 
tidligere rekorder. 

Messesjef Klaus Dittrich tør ikke love 
besøksrekord. Til det er situasjonen i 
spesielt Kina og Russland for uover-
siktlig. Men med henholdsvis drøyt 
3000 og drøyt 11 000 besøkende fra de 
to landene ligger det an til en halv million 
besøkende, uansett om samtlige kinesere 
og russere uteblir. 

Utstilling
– Alle utstillingsplassene er bestilt og 
betalt. Utstillingen vil ha omtrent samme 
layout og fordeling som sist, sier Klaus 
Dietrich. 

Den bokstavelig talt største nyheten 
til neste års messe er at gruvedrift har 
blitt en større og viktigere del av messen. 

Nå får næringen med det største og 
tyngste utstyret for masseforflytning en 
egen utstillingshall, i tillegg til at mange 
av utstillerne på messa for øvrig også viser 
utstyr som egner seg i gruver. 

– Bauma 2016 vil IKKE bli påvirket av 
de økonomiske rystelsene vi ser i verden 
nå, gjentar messesjef Klaus Dietrich.

BAUMA
Sted: München, Tyskland
Når: 11.-17. april 2016
Utstillere: 3 400
Areal: 605 000 kvadratmeter
Besøkende: 500 000

FAKTA

LEDELSEN: F.v. Jörg Unger i Bomag og VDMA, Klaus Dittrich i Messe München og Sabine Wagner i 
 Bauma.  (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

I april åpner portene til 
verdens største messe. 
Krise eller ikke.  Foreløpig 
er det kun én Bauma-
nyhet som er klar. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Bauma 2016 

Upåvirket av  
krisen i verden

Bli med MEF 
og Anleggs-
maskinen til 
Bauma!

STØRST: BAUMA er verdens største fagmesse, 
som det virkelig er verdt å få med seg dersom 
man er interessert i anleggsbransjen. Bildet er 
fra forrige BAUMA, i 2013.  
(FOTO: RUNAR F. DALER).
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Komplisert  
tunnelprosjekt I DOVREGUBBENS HALL:  Etter først å ha drevet 

en 300 meter lang adkomsttunnel, begynte arbei-
dene med selve tunnelløpene ut i begge retninger. 
I skrivende stund har entreprenøren kommet ca. 
100 meter i hver retning.

FORTS.
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Vanskelige grunnforhold 
gjør at entreprenøren 
må ty til både jetpæling 
og sekantpæling i 
Bjørnegårdtunnelen.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

E16 er hovedveiforbindelsen mellom 
Oslo og Bergen, i tillegg til å være hoved-
ferdselsåre mellom Oslo, Ringerike, 
Valdres og Hallingdal, samt hovedvei 
i Bærum. Ifølge Statens vegvesens tall 
har E16 mellom Kjørbo og Bærumsveien 
en trafikkmengde på ca. 35.000 kjøre-
tøy i døgnet (2010), og er med det en 
av landets mest trafikkerte tofeltsveier. 
Når veien i tillegg har vært belastet med 
mange alvorlige ulykker, stadig økende 
køproblematikk og en kilde til miljøut-
fordringer for omgivelsene, var det på 
høy tid at den nå bygges ut til firefelts 
motorvei.  

Milliardprosjekt
Den 3,5 kilometer lange parsellen mellom 
Sandvika og Wøyen er nå i full gang, hvor 
første del er den krevende Bjørnegårdtun-
nelen fra Kjørbo til Bærumsveien. (Neste 
del i parsellen er Rud–Vøyenenga, en 
kontrakt som Implenia Norge i arbeidsfel-
lesskap med Isachsen Anlegg AS nettopp 
har blitt tildelt). 

NCC og datterselskapet Carl C. Fon er 
hovedentreprenør for tunnelen, som får 
to løp og er 2,3 km lang. Den relativt høye 
kontraktssummen på 1,166 milliarder 
kroner skyldes krevende arbeidsforhold 
og kompliserte løsninger.

– Dette er hovedsakelig en fjelltunnel 
som drives på tradisjonell måte. Men det 
skal også bygges ca. 600 meter betongtun-
nel. I tillegg må vi, ved hjelp av jetpæling, 
nærmest støpe kunstig fjell i et område 
for å kunne drive tunnelen gjennom. I et 
annet område, bestående av bløte masser, 
blir byggegropa så dyp, og omgivelsene 
er så skjøre for setninger, at vi har måttet 
benytte såkalt sekantpæling for å støpe 
en ekstremt sterk spuntvegg, forteller 

Kjetil Holst-Larsen, som er anleggsle-
der for grunnarbeidene på prosjektet og 
prosjektleder stordrift i Carl C. Fon.

Sekantpæling
Enkelte steder langs tunnelparsellen er 
det så lite eller dårlig fjell, at det i stedet 
skal støpes betongtunnel. Før disse arbei-
dene kan starte, må masser fjernes slik 
at de kan bygges på riktig nivå i forhold 
til fjelltunnelene. Spesielt ett sted – ved 
Hamang terrasse, eller byggegrop Mølla, 
som det kalles på prosjektet – må det 
graves svært dypt for å nå dette nivået.    

– Det er ca. 30 meters høydeforskjell 
fra eksisterende terreng og ned til der 
betongtunnelen skal støpes. Det er svært 
bløte masser i bakken, og nulltoleranse 
for setninger i dette området, rett ved 
både E16 og Sandvikselva. Vi benytter 
derfor det som kalles sekantpæler, som 
blir som en støpt spuntvegg. Det tilsva-
rer på en måte en stålspunt, men har en 
helt annen styrke. Det er en svært sjelden 
metode å benytte seg av her til lands. Men 
så er det heller ikke ofte man har 30 meter 

dype byggegroper, sier Holst-Larsen.
– Rent praktisk innebærer det at 

vi borer stålrør med diameter på 800 
mm ned i grunnen. Deretter fjerner 
vi massene og fyller hulrommet som 
oppstår med betong. Til sammen danner 
disse betongsøylene en vegg som fungerer 
som en ekstremt kraftig støttemur for 
byggegropa. Når betongtunnelen er ferdig 
bygd, fylles det på med masser igjen, 
slik at det blir én helhetlig tunnel under 
bakken. Også for bilistene vil tunnelen 
fremstå som ensartet hele veien, til tross 
for ulike konstruksjonsmetoder. Det er 
for øvrig det tyske selskapet Wayss & 
Freytag Ingenieurbau AG som utfører 
sekantpælingen i en underentreprise. 

Jetpæling
En annen utradisjonell pælemetode som 
utføres på dette prosjektet er jetpæling. 
Der hvor tunnelen skal krysse under deler 
av Jongsåsveien, er grunnforholdene så 
dårlige at entreprenøren er nødt til å 
forsterke grunnen ovenfra, for å kunne 
drive tunnelen gjennom.

– Her nede er det i praksis ikke fjell i 
det hele tatt, så vi lager kunstig fjell ved 
hjelp av jetpæler. Vi borer pæler ned til 
fjell – ca. 20 meter ned i bakken på det 
meste – og blåser ut en spesiell sement-
blanding på vei oppover igjen. Ved å gjøre 
dette tett i tett over hele området, støper 
vi dermed en eneste solid «klump» med 
solid masse under bakken, som det er 
egnet å drive tunnel gjennom. Så vidt jeg 
vet har ikke denne metoden vært brukt 
til dette formålet i Norge før. Selve jetpæ-
lingen utføres som en underentreprise av 
selskapet Hercules-Trevi Foundations, 
sier Holst-Larsen.

– Vi har injisert et helt lastebillass 
med sementblanding om dagen her på 
det meste. Det har også ført til at det har 
kommet opp mye slam som har måttet 
fjernes. Det ble vel kjørt bort rundt 120 
tonn vann, leire og sementslam om dagen 
i perioder. Alternativet til jetpæling hadde 
vært å etablere en spuntvegg for så å 
grave ut gropa og støpe betongtunnel 
også her. Det hadde imidlertid vært svært 
lite hensiktsmessig, ettersom det er så 

trangt mellom bygningene her. Det ville 
tatt mye lengre tid, og det ville betydd 
et mye større inngrep i landskapet enn 
jetpælingen – som jo stort sett foregår 
under bakken. Ikke minst ville det ført 
til langt mer støy og vibrasjoner, noe 
naboene ikke hadde satt pris på.

Flaskekasting
Til tross for meget strenge krav om at 
støyende arbeider kun skal foregå innen-

BYGGESTART: Januar 2015
FERDIGSTILLELSE: Desember 2019
ENTREPRISE: NCC har hoveden-
treprise, datterselskapet Carl C. 
Fon har alt av grunnarbeider og 
massetransport. 
KONTRAKTSSUM: 1165 millioner 
(eks. mva.)
BYGGHERRE: Statens vegvesen, 
region Øst.

FAKTA

FORTS.

1 SJELDENT 

Sekantpæling er en svært sjelden metode 
å benytte seg av her til lands. Men så er 
det heller ikke ofte man har 30 meter dype 
byggegroper.

2 JETPÆLING 

Prosjektleder stordrift i Carl C. Fon, Kjetil 
Holst-Larsen (t.v.), og arbeidsleder i NCC, Rei-
dar Moen, befinner seg her over det området 
hvor det har blitt laget «kunstig fjell» ved av 
jetpæling. I bakgrunnen står boreriggen som 
har utført pælingen. De ser i retning av der 
den beryktede konjakkflaska kom flyvende.

3 SPRENGNING 

Store mengder masser skal sprenges ut, under 
bakken og i dagsonene, som her. Mesteparten 
av de utsprengte massene brukes til utfyl-
lingen av Kadettangen i Bærum kommune. 
Nede til venstre på bildet går for øvrig den 
eksisterende E16. 

4 JUKSEFJELL 

Slik ser den ut i ferdig herdet tilstand, massen 
som blir sprøytet ut i grunnen for å lage 
«kunstig fjell», som tunnelen deretter kan 
drives gjennom.

1

2

3

4
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GODT DEKKET MED WIIKHALL

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

RING 64 83 55 00 FOR NÆRMERE INFORMASJON

HYDREMA 912ES
10 TONN DUMPER

Allsidige

maskiner. 

HYDREMA 922D 2.55
20 TONN DUMPER

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

HYDREMA 926E: 11,5 TONN
FULLVERDIG GRAVER 
OG HJULLASTER

AS Hydrema

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

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

Service: 
Tel. 61 314 010

www.hydrema.no

for gitte klokkeslett på døgnet, har det 
kommet noen klager fra enkelte naboer 
underveis. En spesielt ilter nabo kastet 
en konjakkflaske ned i byggegropa mens 
anleggsarbeiderne var på jobb, noe som 
skapte overskrifter i lokalpressen.

– Det var en skremmende opplevelse 
for alle dem som jobber der. De har hjelm, 
men ansikt og skuldre er ikke beskyttet. 
Hadde flasken truffet «riktig» kunne dette 
fått dramatiske konsekvenser, sa nabo-
kontakt hos Statens vegvesen, Oddrun 
Vågbø, til lokalavisen Budstikka etter 
hendelsen i sommer.

– Vi trodde først det var en blomster-
potte som falt ned fra en av terrassene, 
men da vi oppdaget at det var en flaske, 
som må ha blitt kastet ned på oss, ble 
vi helt paffe. Noe lignende har jeg ikke 
opplevd. Jeg trodde ikke folk var i stand 
til å gjøre noe slikt, sa arbeidsleder Reidar 
Moen i NCC til samme avis. Til Anleggs-
maskinen utdyper han: 

– Det var ikke noe særlig trivelig. Og 
det var ikke et uhell i forbindelse med 
fest. Flaska ble kasta mot oss om morge-
nen. Det ligger glasskår igjen der oppe 
ennå, sier han og peker opp i fjellskren-
ten. Jeg er jo glad vi ikke valgte etablering 
av spuntvegg og en stor byggegrop her. 
Da hadde jeg nok risikert å få en hel kasse 
konjakk i huet, smiler han.

Tunneldriving
Fra februar i år har NCC og Carl C. Fon 
drevet en 300 meter lang adkomsttunnel 
ned til det nivået i fjellet hvor Bjørne-
gårdtunnelen skal gå.  Deretter satte de i 
gang arbeidene med selve tunnelløpene, 
som blir sprengt ut i begge retninger, 
mot Sandvika og Hamang. I skrivende 
stund har de kommet ca. 100 meter i 
hver retning. Når Anleggsmaskinen er 

på besøk inne i fjellet, er en borerigg i 
full aksjon på den ene stuffen, mens 
nylig utsprengte masser blir fraktet ut av 
tunnelen ved den andre. Det er en nitidig 
prosess å sprenge ut en slik tunnel. Ikke 
minst når den skal gå gjennom delvis 
ustabilt fjell og passere under Sandvik-
selva. Alle som husker Romeriksporten 
vet at vann over tunnel kan by på proble-
mer.

– Det du ser nå er injeksjonsboring. 
Det bores 52 hull 24 meter innover i 
fjellet, hvor det sprøytes inn sementmasse 
for å gjøre fjellet stabilt, forklarer drifts-
leder i NCC, Søren Bekkhus.

– Deretter borer vi et tilsvarende antall 
hull fem meter inn i fjellet, fyller på med 
sprengstoff og sprenger en salve. Det er 
vanskelig å anslå nøyaktig fremdrift på 
drivingen, ettersom den er avhengig av 
kvaliteten på fjellet og mengden vann 
som lekker inn, men vi sprenger ut fem 
meter for hver salve, som tilsvarer ca. 
20-25 meter i uka. Dersom det skulle 
lekke vann inn gjennom hullene vi borer, 
setter vi inn et rør med en pakning i 
enden. Vi lar vannet komme inn i dette 
røret, som har en kran i enden som vi 
simpelthen stenger. Deretter sprøyter vi 
inn sementmasse og fjerner røret når den 
har herdet. Lekkasjen er effektivt stoppet, 
forklarer han.

Logistikk
Av andre utfordringer på dette omfat-
tende tunnelprosjektet, trekker anleggsle-
der Holst-Larsen spesielt frem logistikk 
og miljøforhold.

– Som du kan se, er logistikk og masse-
transport en relativt stor utfordring, sier 
han og peker ned på to store beltegravere 
som står med skuffene i været fulle av 
sprengstein og bare venter på å fylle opp 

lastebiler. Men ingen av de flere titalls 
lastebilene som entreprenøren disponerer 
på prosjektet er på plass akkurat nå. 

– Det er som sagt mye trafikk på E16, 
og det er litt vanskelig med fremkom-
melighet enkelte tider på døgnet. Vi har 
vært oppe i 45 lastebiler på det meste 
her, og det skal ikke mye til før det byr 
på problemer når trafikken hoper seg 
opp. Det som lett kan skje nå er at det 
plutselig kommer fire-fem lastebiler på 
én gang, og da er det de som må stå og 
vente på beltegraverne. Det blir ikke så 
veldig effektivt.

– En annen utfordring er det miljø-
messige, i og med at veien ligger nesten 
helt inntil Sandvikselva, som er et viktig 
natur- og rekreasjonsområde, i tillegg til 
at det er både ørret og laks der. Det er 
naturligvis svært strenge krav til vannut-
slipp og alt av forurensning her. Vi har 
ikke tillatelse til å slippe overvann ut noe 
sted uten at det renses først. Derfor har 
vi etablert egne renseanlegg på området 
og det tas jevnlige vannprøver for å følge 
opp påvirkningen på Sandvikselva, fortel-
ler han.

Kadettangen
Anleggsmaskinen har tidligere skrevet 
om utfyllingen av Kadettangen i Bærum 
kommune, hvor det skal etableres strand 
og aktivitetspark. Det er i hovedsak de 
utsprengte massene fra Bjørnegårdtun-

nelen som brukes til denne utfyllingen. 
Rundt 40.000 lastebillass skal dumpes i 
sjøen for å fylle ut et område tilsvarende 
2,5 fotballbaner.

– Det dreier seg om ca. 250.000 kubikk-
meter faste masser som skal kjøres til 
Kadettangen, som med det er den helt 
klart største mottakeren av masser fra 
tunnelen, konstaterer Holst-Larsen.

– I tillegg leveres ca. 50.000 kubikk 
masser til Kadettangen fra dagsonejob-
bene. Videre skal omlag 100.000 kubikk 
fjellmasser mellomlagres og fordeles 
forskjellige steder, blant annet til omfyl-
ling i forbindelse med betongkonstruk-
sjoner på dette prosjektet. Totalt skal 
255.000 kubikkmeter løsmasser fjernes 
fra dagsonene her. Av dette er ca. 30.000 
kubikk forurensede masser, som skal 
sendes med båt til godkjent deponi på 
Langøya. Det resterende blir fordelt på 
tre forskjellige destinasjoner, sier han.

Ferdig i 2019
Prosjektet skal være ferdigstilt ved utgan-
gen av 2019.  Bilister og beboere kan se 
fram til bedre trafikkavvikling og forhå-
pentligvis færre ulykker. Prosjektet vil 
også gi sykkeltrafikken gjennomgående 
ruter, og det vil legge til rette for at lokal-
miljøer bedres. Privatbiler og kollektiv-
transport vil få en mer forutsigbar reise-
tid, og videre byutvikling i Sandvika 
muliggjøres. 

VENTING: Her står to belte-
gravere og bare venter på å 
fylle opp lastebiler. Det er mye 
trafikk på E16, og det er litt van-
skelig med fremkommelighet 
enkelte tider på døgnet, noe som 
er en utfordring på prosjektet.
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UTSTYR UTSTYR

Danske Jøni AS har bygget en asfaltutlegger som monteres direkte bak balja på 
lastebil eller semihenger. Dermed kan man frakte og legge ut asfalt fra samme bil. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Danske Jøni AS er spesialist på bygging av 
sære påbygg. På Transportmessa viste de 
et påbygg for frakt av muslinger i sjøvann, 
med en helsveiset plastbalje i et chassis 
av galvanisert stål. 

De har også laget et annet interessant 
spesialpåbygg: En komplett asfaltutlegger 
på et toakslet semihengerchassis. 

Bånd
Hengeren har en asfaltbalje med et 
hydraulisk drevet matebånd i bunnen 
og et utleggerbånd på tvers i enden. 
Asfalten kjøres bakover, ut over siden 
og faller ned i slede. Tre ulike sleder gir 
utleggingsbredde 0,3 til 2,1 meter. Det 
sprøytes emulsjonsvæske fra en tank på 
hengeren før asfalten legges på. 

– Raskere og mer effektiv utlegging ved 

reparasjoner av dekke enn med konven-
sjonell utlegger, lastebil og dertil hørende 
bemanning, sier salgssjef Jan Nyrup i Jøni AS. 

Det tverrgående transportbåndet er 
bygget på en konsoll som sies å raskt 
kunne monteres og demonteres. Henge-
ren er bygget for den danske entreprenør-
bedriften Aalborg Vognmandsforretning 
AS. Det er også bygget en modul som 
gjør at asfalten kan kjøres i konvensjonell 
utlegger i stedet for den bilbårne mini-
versjonen. Dette til bruk ved utlegging 
av asfalt i større bredder. 

Oppretting
– Det er også bygget en modul som kan 
brukes til oppretting av grusveier. Det er 
oppgaver som typisk utføres om vinteren, 
utenfor asfaltsesong, sier Nyrup. 

Med støtteben og hydrauliske hurtig-
koblinger bør det være fort gjort å 
montere og demontere utstyret. 

Det finnes også enklere verktøy til 
utleggeren, til blant annet oljegrus. En 
kortere versjon finnes også, til fireakslet 
lastebilchassis. 

Alle funksjoner på utleggersemien fra 
presenning til utskyt på slepekassene er 
hydrauliske, og styres via en Scanreco 
fjernstyring. 

Aalborg Vognmandsforretning AS 
har valgt en treakslet Volvo FMX til 
trekkvogn. Egenvekten på den kombina-
sjonen er 21 tonn. Etter danske regler har 
utleggersemien og trekkvogna en samlet 
totalvekt på 44 tonn, og dermed lov til å 
ha med 23 tonn asfalt i baljen. n

Legger asfalten  rett fra balja

ASFALT: Reparasjoner kan gjøres med mindre utstyr og færre folk.BÅND: Asfalten mates fra balja ut i sleden med et bånd. (BEGGE FOTO: JØNI AS) 
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Hitachi ZW220

Sterk hjullaster med 
god løftehøyde

Hitachi ZW220 er en sterk og velbalansert hjullaster. Til å være en mellomstor 
maskin har den god løftehøyde. Pluss også for solide løftearmer og enkel 
tilgang ved service. Kunne likevel ønsket noe større skuffevinkler. 
Av: Robert Nylund – anleggsmaskinen@mef.no - Alle foto: Lars-Olof Tandberg FORTS.
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Med litt større skuffevinkler blir det 
lettere å beholde alle massene i skuffen 
ved transport, og det blir lettere å tømme 
skuffen ved utlastning av for eksempel 
bløt og klissete matjord. Det gjør det også 
lettere å skyve seg løs hvis man har kjørt 
seg fast.

Når man har kjørt inn i haugen, fyllt 
skuffen og vinkler den helt inn, så slår 
jern mot jern med et kraftig smell. Det 
er ikke bra for løftearmene og kan føre til 
sprekkdannelser.  Det burde være ganske 
enkelt å løse.

Hytta
Lett å komme seg inn og ut av hytta, 
takket være solide håndtak og et lavt 

fottrinn, som ikke virker utsatt for påkjø-
ring. Gulvet har en rengjøringsvennlig 
matte som det bare er å feie av. Sikten 
er generelt bra, og spesielt liker jeg de 
mange bakspeilene som er bra plassert. 
Smørenippel til bremsepedalen er en 
bra detalj!

Til høyre sitter styrespakene til laste-
aggregatet. De to spakene for kjøring av 
aggregat og skuffe sitter lengst ut, mens 
de to spakene for ekstrahydraulikken 
sitter nærmest føreren. Jeg skulle ønske 
de kunne byttet plass, slik at de spakene 
som føreren bruker mest, hadde vært  
nærmest. Dette er ikke Hitachi alene om. 
En annen mulighet er å velge en joystick 
i stedet for de fire spakene.

Knapper og brytere er veldig spredt 
plassert i hytta. Ett tips er å samle alle 
på ett sted, for eksempel i dørstolpen til 
høyre. Der skygger de ikke for noe og er 
lette å nå.

Vinduene i døra er til å åpne, men de 
er altfor tunge å manøvrere. Man må ta 
i med begge hendene.

Hydraulikk
Maskinen er myk og følsom, samtidig 
som den føles sterk i hydraulikken.

Motor/drivlinje
Maskinen er sterk når den går inn i mate-
rialhaugen. Iblant kan hjullastere ha en 
tendens til å stille seg på forhjulene eller 

Vurdering:

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

HYDRAULIKK
Følsomhet 4,5
Fart 4,5
Styrke 4,5

MOTOR/DRIVLINJE
Transporthastighet 4

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

TEKNISKE DATA/ 
Hitachi ZW220
Driftsvekt: 18 tonn
Motor: Cummins QSB6.7
Effekt: 144 kW (193 hk)
Hastighet: 36 km/t
Skuffevolum: 3 500 liter
Tipplast: 15 000 kilo
Brytekraft: 160 kN
Innvendig støy: 72 dB
Utvendig støy: 106 dB

STANDARDUTSTYR:
• LSD/diffbrems
• Monitor med integrert ryggekamera
• Automatisk vendbar kjølevifte
• Sentralsmøring
• Elektrisk oppvarmede ryggespeil
• Automatisk motoravstengning

Grunnpris: 1 410 000 NOK

PLUSS
s Sikt
s Velbalansert
s Sterk
s Tilgang service
s Stag til motorluker
s Spakkonsollen justerbar

MINUS
t Plassering knapper/brytere
t Skuffevinkler
t Følsom styring
t Korte skjermer

gynge når man kjører inn i haugen, men 
ikke her. Den kjennes svært velbalansert ut.
Maskinen gjør 35 kilometer i timen ved 
transport, og det synes jeg holder i masse-
vis. Men ved transport på vei kunne jeg 
ønske at styringen ikke var så følsom. 

Ved lasting av bilene og med spaksty-
ringen innkoblet kjennes maskinen helt 
normal, med myk og fin styring.
Under transport høres en høy lyd fra 
girkassa. Ved kortere avstander er det 
ikke noe problem, men ved lengre trans-
porter kan det bli irriterende.

Service/daglig tilsyn
Oljefilter og drivstoffilter sitter lett 
tilgjengelig ved service. Det samme gjør 

oljepinnen. Det er i det hele tatt lett å 
komme til ved service, takket være solide 
luker på hver side av maskinen.

De bakre skjermene sitter på de bakre 
motorlukene, og følger med når de felles 
opp. Det er bra, for det gir plass. Mindre 
bra er glippen på 2-8 millimeter mellom 
skjerm og luke. Kombinert med korte 
skjermer fører det til at maskinen blir 
unødvendig møkkete. 

Røret for påfylling av girolje sitter 
utvendig, med risiko for skader. Det 
burde vært flyttet på innsiden, med kun 
påfyllningslokket stikkende ut. 

Ekstra pluss for sikkerhetsstag for 
motorluker. Det savnes på mange 
maskiner. n

1 2

3 4 5 6 7

1  HØYT 

Til å være en mellomstor maskin 
har den god løftehøyde.

2  LAVT 

Hytta er lett å komme seg inn 
og ut av, takket være solide 
håndtak og et lavt fottrinn, som 
ikke virker utsatt for påkjøring.

3 PLASS 

De bakre skjermene sitter på de 
bakre motorlukene, og følger 
med når de felles opp. Det er 
bra, for det gir plass.

4 SPAKER 

De to spakene for kjøring 
av aggregat og skuffe sitter 
lengst ut, mens de to spakene 
for ekstrahydraulikken sitter 
nærmest føreren. Jeg skulle 
ønske de kunne byttet plass, slik 
at de som bruker mest hadde 
vært  nærmest. Joystick er også 
en mulighet.

5 SIKT 

Sikten er generelt bra, og 
spesielt liker jeg de mange 
bakspeilene som er bra plassert. 
Men vinduene i døra er tunge å 
manøvrere, og man må ta i med 
begge hendene for å åpne dem.

6  FILTRE 

Olje- og drivstoffilter sitter lett 
tilgjengelig ved service.

7 UPRAKTISK 

Røret for påfylling av girolje 
sitter utvendig, med risiko 
for skader. Det burde vært 
flyttet på innsiden, med kun 
påfyllningslokket stikkende ut. 



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.

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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Komplett universalbil
Massetransport, maskin-
flytting, brøyting. Uansett 
hva som skal lastes eller 
trekkes, så går det helt 
greit med 750 hester 
under panseret. Og den er 
like enkel å kjøpe som å 
kjøre. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Å kjøpe lastebil kan være et finurlig pusle-
spill. Først skal man vite hva man skal 
bruke den til. Deretter skal man ta stilling 
til akselavstand, antall aksler, hvilke aksler 
som skal ha trekk eller løft, hyttelengde 
og hyttehøyde. 

For ikke å snakke om påbygg. Vente-
tiden mens bilen bygges og leveres kan 

være lang. 
Men det trenger verken å være kompli-

sert eller ta lang tid. En komplettbil kan 
være et utmerket alternativ når man 
skal kjøpe en lastebil til alskens formål 
i enterprenør-hverdagen. 

Kaliber
Ikke minst når vi snakker komplettbil 
av dette kaliberet. En treakslet bil med 
tandem, dumperpåbygg, god hytte og 
tilstrekkelig motor. Ellers strengt tatt 
mer enn tilstrekkelig. Dette er FH16 
750, Volvo Trucks største, sterkeste og 
dyreste lastebil i serieproduksjon. Som 
komplettbil leveres den med en spesifi-
kasjonsliste som bør gjøre den velegnet 
som universalverktøy for norske entrepre-
nører. Eller «belastningsklasse for dårlig 
vegstandard», som det står i spesifika-
sjonsoversikten. 

Høyt chassis, 6x4, lang hytte med 
«Arctic» førerhuspakke, Volvo Dynamic 

Steering og den ursterke 750 hk-motoren, 
for å nevne noe. 

Påbygg
Bilen leveres fra fabrikk med Zetterbergs 
nye dumperpåbygg ZD4. Det skal ha 
markedets laveste byggehøyde, og er 20 
prosent lettere enn forgjengeren. 

Volvo Trucks tilbyr også, gjennom 
et samarbeid med Maur, komplettbiler 
levert med Sörling kasse. 

Vi kjørte bilen noen dager, under forhold 
som dessverre ikke var i nærheten av å 
utfordre verken laste-/trekkevne eller 
framkommelighet. Med VDS, I-shift og 
750 hester under baken var det bare å 
konstatere at bilen er nesten betenkelig 
lettkjørt. 

Om den er enkel å kjøpe og kjøre, så 
var det desto tyngre å parkere den etter 
endt prøvetur. 

Noen som har kjøring til en fersk 
énbilseier? n

1 UNIVERSAL: 

Hvis det i det hele tatt kan flyttes 
med bil, så løser Volvo FH16 
750 den biffen.  (ALLE FOTO: JØRN 
SØDERHOLM) 

2  KONTORET: 

Førermiljøet er godt utformet. 
Innredningen er tilpasset 
anleggskjøring – gjerne med sko 
på beina. 

3  PÅBYGG: 

Zetterbergs ZD4 sitter tettere 
nedpå bilen enn andre påbygg. 
Leveres fabrikkmontert. 

4 UTSATT: 

Høyt (normalt) chassis. Men nedre 
del av fronten er likevel utsatt når 
det blir ruskete underlag. 

VOLVO FH16 750

Motor: 16 l Euro 6, 750 hk, 3 550 Nm, 
I-shift for anlegg/offroad
Foraksel: 9 tonn, parabelfjæring, 
VDS-styring
Bakaksler: Tandem, navred., diff-
sperre, 3,97:1 utv, luftfjæring
Høyde: 4,0 meter
Vogntogvekt: 60 tonn

VURDERING

Komfort og utstyr  
s Komplettbil - enkel  

måte å skaffe lastebil
t Mister noe valgfrihet  

med komplettbil

Økonomi 
s 750 hk
t 750 hk

Last og trekk 
s Flytter alt som  
kan flyttes

Framkommelighet 
s Høyt chassis
s Akselløft mulig  
    (ekstrautstyr)
t Lav støfanger foran

Robusthet 
s Påbygg tett nedpåbilen
s Beskyttelse på sider og 
    bak standard
t Nedre del av fronten er utsatt

Kjøreopplevelse 

1

2

3

4
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Roper etter mer
Den ser grisetøff ut og kjører godt. Men den minste motoren faller igjennom. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Discovery Sport er minstemann i Land 
Rovers modellspekter, og tar over etter 
Freelander. Med nytt navn og helt ny bil 
slipper den å slite med forgjengerens noe 
frynsete rykte. 

Storebror
I stedet nyter den godt av positive assosi-
asjoner til storebror Discovery, som har 

mange tilhengere blant proffe bilbrukere. 
Den har et automatisk offroad-system 
som sammen med en Haldex-kobling 
skal sørge for en fornuftig porsjonering av 
krefter mellom motor og underlag. Elek-
tronikken er en forenklet utgave av det 
som finnes i Discovery og Range Rover, 
men vesentlig mer avansert og sofistikert 
enn Defender. 

Bilen ser grisetøff ut, og er hyggelig å 
kjøre. Med 150 hk og ni (!) trinns automat 
flytter det seg såpass at det ikke er flaut. 

Men sportslig er det ikke. Stivt chassis 
og gode kjøreegenskaper roper etter 
mer. Den er registrert for henger inntil 
2,2 tonn, men hvis man har planer om å 
trekke mye henger på den størrelsen er 
ikke dette riktig bil og motor. 

LAND ROVER 
DISCOVERY SPORT
Motor: 2,2 l diesel, 150 hk, 420 Nm, 
9-tr aut
Forbruk: 0,62 l/mil
Totalvekt: 2 640 kg
Nyttelast: 686 kg
Hengervekt: 2 200 kg
Pris: 747 500,- (testbil inkl eks-utst 
for 101 000)

VURDERING
Komfort og utstyr  
s Plass i bakseter
s God lyd i stereo
t Ikke adaptiv cruisecontrol
t Tregt underholdningssystem

Økonomi 
s Ikke spesielt dyr
t Uviss bruktverdi

Last og trekk
s Plass i bagasjerom 
t Beskjeden hengervekt

Framkommelighet 
s Automatisk 
    offroad-system
t 45-dekk på 20” felg (ekstrautstyr)

Robusthet 
- 45-dekk på 20” dyre  
felger er ikke robust

Kjøreopplevelse 

GRISETØFF: Det nye designet skiller seg ut fra konkurrentene. 

INTERIØR: Oppgradert fra forgjenger, og strekker seg etter 
storebror Discovery.

FELG: Dekk med 45-profil på 20” felg 
er ikke særlig robust…

Minilasternes panservogn

FINSK 
KVALITETS-
PRODUKT

Krever 
ikke MASKIN-
FØRERBEVIS

a6020
� 20 hk Kubota motor
� Tipplast rett 1150 kg
� Teleskop bom med paralellføring
� Ramme for motvekter
� Sikkerhet i toppklasse
� Sterk og robust – lett og smidig
� Kompromissløs midtstyring
� Pendling i midtledd som kan låses
� 4wd
� Kjørehastighet 0–17 km/t

Kampanjepris kr. 210 000,-*
* Mva, frakt og klargjøring kommer i tillegg. Begrenset antall.

755
� 20 hk Kubota motor
� Tipplast rett 750 kg
� Sikkerhet i toppklasse
� Sterk og robust – lett og smidig
� Kompromissløs midtstyring
� Pendling i midtledd som kan låses
� 4wd
� Kjørehastighet 0 –9 km/t

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

Eiksenteret SARPSBORG 69 13 68 60 * Minilastere A/S, OSLO 915 61 984 * Eiksenteret MALMEFJORDEN 71 65 77 00 *
Eiksenteret SURNADAL 71 65 77 00 * Eiksenteret OPPDAL 952 01 985 * Eiksenteret SØMNA 75 02 93 16 * Eiksenteret JAREN 61 31 38 50 *
Eiksenteret MYSEN 69 89 84 90 * Eiksenteret KLØFTA 63 94 55 00 * Eiksenteret NAMSOS 74 27 23 33 * Eiksenteret ORKDAL 40 00 19 24 *
Eiksenteret STØREN 40 00 19 24 * Eiksenteret STJØRDAL 40 00 19 24 * Eiksenteret RISSA 40 00 19 24 * Eiksenteret TRONDHEIM 72 83 92 00 *
Eiksenteret STOKKE 40 00 79 88 * Eiksenteret TOLGA 62 49 48 50 * Eiksenteret FØRDE 57 83 43 83 * Eiksenteret ØRSTA 70 04 85 50 *
Eiksenteret SOGNDAL 57 67 18 57 * Eiksenteret BERGEN 55 25 12 00 * Eiksenteret VOSS 56 52 91 30 * Eiksenteret SKIEN 91 70 07 01 *
Eiksenteret BODØ 75 51 29 90 * Eiksenteret STEINKJER 74 16 47 99 * Eiksenteret LEVANGER 92 46 41 00 * Eiksenteret BJØRKELANGEN 63 85 63 88
Eiksenteret GJØVIK 61 14 65 30 * Eiksenteret GOL 32 07 47 77 * Eiksenteret HJARTDAL 35 02 49 27 * Eiksenteret HØNEFOSS 32 18 18 90 *
Eiksenteret HAUGESUND 52 75 44 44 * Eiksenteret LIER 95 84 68 38 * Eiksenteret VIKERSUND 32 78 81 41 * Eiksenteret MÅLSELV 77 83 40 50
Eiksenteret SORTLAND 76 12 13 60 * Eiksenteret VINSTRA 61 21 60 50 * Eiksenteret GAUSDAL 61 22 71 90

NORCAR FORHANDLERE: 

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

Fikk pris for rassikring
Finnmark fylkeskommune er tildelt den prestisjetunge «Vegdirektørens pris for 
vakre veger 2014» for rassikringsarbeidet på Havøysundveien (fylkesvei 889), 
utført av Odd Mathisen AS fra Alta.

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Vakre veiers pris ble delt ut den siste 
fredagen i august. Havøysundveien i 
Finnmark delte prisen med Kongeveien 
over Filefjell. I tillegg fikk Driftskontrakt 
Vestfold øst hedrende omtale.  

Forbilledlig
Ifølge juryen er rassikringsanlegget på 
Havøysundveien i Finnmark et forbilledlig 

eksempel på hvordan en omsorgsfull og 
kreativ landskapsbehandling kan møte 
utfordringer til helårsdrift på veier med 
ekstreme klimautfordringer. Blant annet 
er veien flyttet ut på fylling i fjorden i 
stedet for å gjøre inngrep i den sårbare 
fjellsiden. Det er bygget tre store fangvol-
ler på til sammen 950 meter og flere lave 
voller langs veien. Rassikringsanlegget 

har tilført kvaliteter til reiseopplevelsen 
langs veien. Det utgjør en særegen, skulp-
turell attraksjon uansett årstid, heter det 
i begrunnelsen.

Nasjonal turistvei
– Finnmark fylkeskommune er stolt over 
å motta prisen. Fylkesvei 889, veien ut 
til Havøysund, er en perle av vei som vi 

i fylkeskommunen er stolt av. Dette er 
en vei som er viktig for befolkningen og 
næringen i Havøysund, sa hovedutvalgs-
leder for kultur og samferdsel i Finnmark 
fylkeskommune, Remi Strand, under 
prisoverrekkelsen, ifølge Altaposten. 

– En ekstra dimensjon kommer med 
statusen som nasjonal turistvei. Dette 
har gitt behov for å ta ekstra hensyn til 
naturen og omgivelsene rundt. Selv om 
det har gjort at kostnadene ble høyere 
enn ønsket, er resultatet blitt vakkert, 
sa han videre. 

Stor stas!
– Det var stor stas å få denne utmerkel-
sen, sier Trond Mathisen til Anleggsmas-
kinen. Han er daglig leder i Odd Mathi-
sen AS, som var hovedentreprenør for 
rassikringsprosjektet. 

– Jeg vil gi ros til alle våre medarbeidere 
som har vært med på dette prosjektet. Vi 
har ca. 25 dyktige ansatte her i firmaet og 
vi jobber godt i team. Jeg vil også frem-
heve det gode samarbeidet vi har hatt med 
byggherren, Statens vegvesen, sier han.

30.000 lastebillass
Rassikringsprosjektet ble overlevert i 
oktober 2014, etter ca. tre års bygge-
tid. Totalt har ca. 300.000 kubikkmeter 
steinmasser blitt sprengt ut fra Skjar-
vodden, noe som tilsvarer ca. 30.000 
lastebillass. Arbeidet bestod i hoved-
sak av fjellsprengning, masseflytting av 
sprengstein, fylling i sjøen med tilhø-
rende plastring, legging av bærelag og 
justering av stein- og jordskråninger. 

Både byggherre og entreprenør har for 
øvrig hatt stort fokus på HMS underveis, 

og det har ikke vært noen hendelser med 
personskade i løpet av byggeperioden. 

Sherpaer fra Nepal
Den andre prisvinneren var Kongeveien 
over Filefjell. Ifølge juryens begrunnelse 
har restaureringen av det gamle veianlegget 
med sine spektakulære bruer og forstøt-
ningsmurer gitt betydelige anleggstekniske 
utfordringer. Bygging av vei uten maskin-
hjelp er ikke en vanlig kompetanse hos 
norske entreprenører, og i dette restaure-
ringsprosjektet har sherpaer fra Nepal, med 
spesialkompetanse på bygging av tørrmur, 
samarbeidet nært med lokale anleggsfolk. 
Restaureringen av Kongeveien er et forbil-
ledlig eksempel på samarbeid mellom 
flere forvaltningsorganer for å kombinere 
kulturminnebevaring med tilrettelegging 
for friluftsliv og næringsutvikling. n

FANGVOLLER: Prosjektet innebar bl.a. å bygge tre store fang-
voller på til sammen 950 meter, samt flere lave voller langs 
veien. (FOTO: INGE DAHLMAN, LANDSKAPSFABRIKKEN)

PRISUTDELING: Bak f.v.: Juryformann Ola Bettum, fungerende vegdirektør Lars Aksnes, Remi Strand 
fra Finnmark fylkeskommune, arkitekt Inge Dahlman, ukjent, Trond Mathisen fra Odd Mathisen AS. 
Foran f.v.: Regionvegsjef Torbjørn Naimak, ordfører Gudleif Kristiansen i Måsøy kommune, ukjent. 
(FOTO: GUNNSTEIN FLØ RASMUSSEN, FINNMARK FYLKESKOMMUNE).

TURISTVEI: Fylkesvei 889 ut til Havøysund har status som nasjonal turistvei. Bildet illustrerer litt av 
grunnen til det. (FOTO: INGE DAHLMAN, LANDSKAPSFABRIKKEN)
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Nordby Maskin AS

0-100 på 25 år
Karl Kristoffer Nordby startet med to ansatte, og drømte om å vokse til ti. I høst 
feirer bedriften 25 år, med over 100 personer i jobb. – Det er lettere å drive med 
100 enn det var med 40, sier Nordby. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

NANNESTAD: – Målet var 8-10 ansatte.  
Jeg hadde drevet for meg selv en stund. 
Vi var 2-3 mann da Nordby Maskin AS 
ble etablert for 25 år siden. Gjennom hele 
90-tallet drev vi med 7-8 ansatte. Så kom 
veksten. I 2005 var det 19 ansatte, 26 i 
2006. Det ballet på seg, nærmest av seg 
selv. Det lå ingen bevisst vekststrategi 
bak, forteller grunnlegger Karl Kristoffer 
Nordby. 

I dag eies 90 prosent av aksjene av neste 
generasjon i familien. Han og kona eier 
fortsatt ti prosent. Selv har han fulle 
dager som daglig leder med oppfølging 
av ansatte og prosjekter. 

Cowboy
I september feiret bedriften sitt 
25-årsjubileum med en cowboyfest i 
et telt på Moreppen, et steinkast fra en 
av rullebanene på Gardermoen. Her er 
Nordby Maskin i ferd med å utvikle et 
næringsområde, der de selv skal inn i nye 
lokaler i løpet av 2017. Nåværende lokaler 
har bedriften for lengst vokst ut av. 

– Flyttingen utgjør et steg videre i profe-
sjonaliseringen av driften. Det blir mer 
plass til verksted og kontorer. 100 ansatte 

utgjør en ny terskel, sier assisterende 
daglig leder Tor Eivind Nordby Vik. 

– Hva ligger i den terskelen? 
– Det stiller nye krav til informasjons-

flyt, struktur og profesjonalitet i det man 
gjør. Å se folk, for eksempel. I en liten 
bedrift kan sjefen naturlig ha daglig 
kontakt med hver medarbeider. Det går 
ikke når vi er over 100 ansatte, sier Vik. 

Lettere
– Men samtidig er det lettere å drive med 
100 ansatte enn det var med 40, supplerer 
Karl Kristoffer Nordby. 

– Fordi…?
– Nå har vi et system og en organi-

sasjon som holder det gående, og som 
er mindre avhengig av direkte og daglig 
oppfølging fra daglig leder. Det er en 
stor forskjell på det å lede en så stor 
bedrift, sammenlignet med en mindre, 
sier Nordby. 

Veksten for Nordby Maskin AS startet 
for alvor med utbyggingen av Garder-
moen til hovedflyplassen OSL. Bedriften 
hadde ingen jobb på selve flyplassutbyg-
gingen, men levde av ringvirkningene 
i området rundt. De senere årene har 

bedriften også hatt flere prosjekter inne 
på flyplassen, der grunnarbeider for 13 
mål flyhangar for Norwegian samt utvi-
delse av servicebygget ved rota av flytår-
net er de største. 

Nordby Maskin AS har det meste av sine 
oppdrag innenfor et nokså lite geografisk 
område: Oslo Nord og Romerike. 

Grunnforhold
Her er de godt kjent med grunnforhold 
som kan være utfordrende. Bedriften 
dekker opp det meste med egenproduk-
sjon. Innleie og underentreprenører er 
det fint lite av, bortsett fra transporttje-
nester. 

– Vi gjør masseflytting og støp av 
anleggsbetong selv. Vi har noen som 
jobber på service, men prioriterer større 
jobber der vi har totalentreprise. Vi har 
mye prosjektering, med fire mann som 
driver med det på heltid, sier Nordby. 

Å satse bredt krever mye av kompe-
tansen i bedriften. Da er det godt å ha 
en stabil stamme av medarbeidere og lite 
gjennomtrekk. 

De siste årene har bedriften satset 
bevisst på kompetanseutvikling. Hver 

FORTS.

25-års jubileet ble feiret med en heidundrende cowboyfest på sletta der Nordby Maskin skal bygge nye lokaler. Her er det Ieva Eccles som prøver seg med 
lassoen. (FOTO: ODA HVEEM/VISUELLO)

LEDELSE: Karl Kristoffer Nordby og Tor 
Eivind Nordby Vik. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

HUNDRE: Det lille firmaet har vokst fra 
to til hundre ansatte. Mindaugas Slizius 
gir tommel opp.  
(FOTO: ODA HVEEM/VISUELLO) 

Sted: NANNESTAD
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Automatisk plan og 
vertikal laser med 

manuelt fall +/- 10% 
i x og y retning.

SALG - SERVICE - SUPPORT
For nærmere informasjon om våre produkter ta kontakt på telefon 

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

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

Stedet for bygg og 
anleggslasere, maskinstyringer, 
kabel-rør og metallsøkere fra: 

Forhandlere:             avd. Tromsø, Bodø og Mo i Rana

NYHET!
Siamas MLB-4

Introduksjonspris med Ubexi 
kombistativ/4 meter teleskopstang.

Kr. 9.900,- eks mva.

vinter har de for eksempel 2-3 utsendte 
deltakere på MEFs mellomlederskole. 

– Hvilken nytte har bedriften av det? 

Forståelse
– Den opplæringen gir folk en større 
forståelse for standarder og prinsipper i 
framdriftsplaner, økonomi og anbudsreg-
ning, sier Karl Kristoffer Nordby. 

Nå for tiden er Nordby Maskin i gang 
med flere større prosjekter: Grunnar-
beider på Lovisenberg sykehus og LHL 
sykehus er de to største enkeltprosjekten. 
Dessuten har bedriften grunnarbeider 
på 3-4 boligprosjekter på Jessheim, til en 
verdi av 120-130 millioner, og innen en 
kilometers avstand. 

– Driftsmessig er det veldig greit for oss 
med så mye jobb i nærheten. Vi kan dra 
ut synergieffekter med utstyr og masse-
fordeling. Dessuten blir trafikkavviklingen 
i Jessheim sentrum enklere når vi har alle 
prosjektene enn om det skulle vært flere 
aktører inne på det trange området, sier 
Karl Kristoffer Nordby. n

INTERNT: Innleie er ikke noe for Nordby Maskin. Det meste gjøres 
med egen kapasitet. Dette er lærling Kristian Svevnerud. 
(FOTO: ODA HVEEM/VISUELLO) 

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!
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– I sommerhalvåret er det nok å gjøre «hjemme», men skal man holde det gående 
hele året, er det en fordel å jobbe her inne i Oslo.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det sier Pål Hage, daglig leder i Alfred 
og Pål Hage AS, en liten maskinentrepre-
nør fra Vinstra som har gjort karriere i 
hovedstaden. 

Anleggsmaskinen møter Hage på et 
boligprosjekt høyt oppe på Oslos tak, 
nærmere bestemt Voksenkollen. Der 
oppe, sånn cirka 500 meter over havet, 
sitter han i en hjulgraver av typen Volvo 
EV160C og holder på med grunnarbei-
dene til flere titalls nye boliger.

– Det er tre ulike boligfelter her, med 
tre ulike byggherrer. Brødrene Dokken 
har grunnarbeidene på alle tre feltene, 

og vi er underentreprenør for dem igjen, 
sier Hage. 

– Dette første trinnet har ca. 20 leilig-
heter. Vi graver ut tomtene og interne 
veier, samt graver grøfter for vann og 
avløp. Jeg regner med å bli værende her 
et par års tid.

Siden 1952
Historien til Alfred og Pål Hage AS 
går tilbake til 1952, da Påls far, Alfred, 
grunnla enkeltmannsforetaket Alfred P. 
Hage på Vinstra. I 1979 ble en pur ung 
Pål Hage med i driften og i 1992 ble 

selskapet omdannet til aksjeselskap og 
fikk dagens navn. Firmaet utfører arbeids-
oppdrag innen tradisjonell entreprenør-
virksomhet, som graving, sprenging og 
masseforflytting, samt betongarbeid, 
opparbeiding av boligfelter og VA-an-
legg. Grunnlegger Alfred døde for øvrig 
i 2008, 91 år gammel, og sønnen Pål har 
styrt skuta siden. 

Til Oslo via Lillehammer, Eidsvoll 
og Gardermoen
Bedriften har i dag sju ansatte, hvorav 
to befinner seg i Voksenkollen, mens 

Fra Gudbrandsdalen  til hovedstaden
resten er fordelt på et riksvei 4-prosjekt 
på Gran og diverse oppdrag for Hadeland 
Maskindrift. Antallet ansatte har for øvrig 
variert veldig i bedriftens historie.

– Da jeg begynte som 15-16-åring 
var det kun pappa og meg. Etter hvert 
ble det mye å gjøre og vi vokste ganske 
mye. Kanskje mer enn vi var forberedt 
på og klare for. Til å begynne med holdt 
vi stort sett på med lokale oppdrag på 
Vinstra. I forbindelse med OL-utbyggin-
gen i årene før 1994, begynte det å endre 
seg. Blant annet bygde vi stort sett alle 
parkeringsplasser til OL, i tillegg til at vi 
fikk oppdraget å brøyte dem. Etter OL 
var over fikk vi også jobben med å fjerne 
dem. Deretter fortsatte det med prosjek-
ter sørover; først på Kvitfjell, deretter på 
Eidsvoll jernbanestasjon, så på Garder-

moen, før vi begynte å ta jobber inne i 
Oslo, forteller Hage. 

Ble for store
Fra årtusenskiftet har firmaet hatt brorpar-
ten av jobbene sine i hovedstadsområdet. Et 
strategisk valg som viste seg å være smart, 
for det har ikke vært mangel på jobb. 

– På det meste var vi faktisk oppe i 27 
ansatte. Vi kom til et punkt hvor vi enten 
var nødt til å utvide administrasjonen 
og satse videre, eller å trappe ned. Vi 
valgte det siste – for det er ikke nødven-
digvis mer lønnsomt å være stor enn 
liten i denne bransjen. Dessuten trives 
jeg personlig langt bedre ute i maskinen 
enn inne på kontoret. Det ble altfor mye 
papirarbeid og innetid da vi var så store, 
forteller han åpenhjertig.

– I dag er vi nede i sju ansatte. Vi har 
holdt oss omtrent på det nivået i mange 
år nå, og har ingen planer om å vokse 
noe særlig igjen.

Leilighet i byen
Til tross for røttene på Vinstra satser altså 
Alfred og Pål Hage tungt i Oslo-området. 

– Det har jo vært mye jobb oppe i dalen 
i forbindelse med den nye E6-en. Gene-
relt er det også nok å gjøre der oppe om 
sommeren. Men det er klart det er lettere 
å holde det gående hele året når vi er her 
inne i Oslo, sier Hage.

– Vi har dessuten vært her inne så 
mange år nå at vi har fått et relativt stort 
kontaktnett etter hvert. Vi kjøpte også en 
leilighet her i byen her for sju år siden. 
Før bodde vi kun på brakke, men etter 

ERFARNE: Vinstra-bedriften har jobbet så mye i Oslo at de har fått et relativt stort kontaktnett etter hvert, ifølge daglig leder Pål Hage. Leilighet 
har de også kjøpt i byen. 

FORTS.
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LAST NED MASKINKATALOG OG BRUKTLISTE PÅ  www.limaco.no

LIMACOLIMACOLIMACOLIMACOLIMACOLIMACO
   tlf 330 50160               www.limaco.no     post@limaco.no

 EN SOLID
   LEVERANDØR TIL ANLEGG- OG UTLEIEBRANSJEN SIDEN 2004
            MASKINER OG UTSTYR SOM ER PRODUSERT I EUROPA OG USA

BRENDON - England

KAPASITETS-
            VIFTER

England

 LUMAPHORE LED
MOBIL BELYSNING
        Frankrike

32000 LUMEN MED KUN 345 WATT
5 ÅRS LEVETID PÅ LEDs ved forbruk døgnet rundt

CETEOR
KING OF
BOOSTERS - Belgia

STEPHILL BRUKTE OG NYE STRØMAGGREGAT PÅ LAGER:

6000YMEX 3-fas med
Yanmar diesel og el.start.
 Nye og flere pent brukte

       10kVA  230/400V

med Kubota 3-syl diesel.
Brukte på hjul eller ramme

                  12
                 kVA

       med
230V
400V

switch
med Kubota 4-syl diesel.
Brukte og NYE på hjul

 16
kVA         230V-400V
med Kubota 3-syl diesel.
 NY 2015 mod. på hjul

33kVA,
70kVA  230/400V switch
med Perkins dieselmotor.
 Flere 2013 brukte på hjul

 20
kVA         230V-400V
med Kubota 4-syl diesel.
 Brukt 2013 mod. på hjul

NY 2015
SSDP36A
m/SWITCH

Perkins
Stage 3A

NY 2015
SSDP70A
m/SWITCH

        Perkins Stage 3A
       Turbodiesel

at vi anskaffet leiligheten, som har fire 
soverom, bor vi i hvert fall tre stykker der 
fast i ukene. Våre ansatte er for øvrig fra 
både Litauen, Sverige, Moss – og Vinstra.

Ny lastebil
En av de ansatte er også kona, Gunn Rose. 
Det i seg selv er på ingen måte uvanlig i 
anleggsbransjen. Mer uvanlig er det at hun 
i tillegg til kontorarbeid kjører lastebil. 

– Hun tok faktisk førerkortet på lastebil 
helt tilbake i 1987. For tida kjører hun 
mest for riksvei 4-prosjektet på Gran. Vi 
kjøpte for øvrig en splitter ny lastebil til 
henne i fjor. Hun er bare 157 cm høy, så 
hun må alltid bikke rattet så langt fram 
i lastebilene for at de skal passe henne. 
Men da vi var på countryfestivalen på 
Vinstra i fjor satte hun seg i en Merce-
des lastebil – en Arocs 8x4 – og den var 
helt perfekt! Derfor kjøpte vi en sånn til 
henne, som hun fikk i februar i år. Det er 
stor stas, smiler Hage.

Oppvokst i bulldoser
Pål Hage selv trives best ute. Etter et et 
langt liv i anleggsbransjen er det ikke den 
maskin han ikke kan mestre. Men han 
har sin klare favoritt. 

– Jeg er mest glad i å kjøre hjulgraver. 
Den er så fleksibel at jeg får gjort mye 
forskjellig arbeid. Med en stor beltegraver 
blir det mer ensformig jobbing, sier han.

– Ellers har jeg kjørt alle slags maskiner 
opp gjennom åra. Det begynte allerede 
da jeg var liten, for jeg er jo nærmest 
oppvokst i bulldoser sammen med faren 
min. Jeg satt ved siden av ham i bulldose-
ren lenge før jeg kunne gå, forteller han, 
og røper at han også var særdeles tidlig 
ute med å kjøre maskin på lovlig vis.

– Jeg var bare 15 år gammel da jeg fikk 
dispensasjon fra Arbeidstilsynet for å 
kjøre gravemaskin for Statens vegvesen. 
Jeg satt da og lasta stein ved Hunderfos-
sen kraftverk like nord for Lillehammer, 
erindrer han.

Eiendomsutvikling
I tillegg til tradisjonell entreprenørvirk-
somhet har Pål Hage flere ben å stå på. 
Han driver også to eiendomsselskaper, 
hvorav det ene fokuserer på eiendomsut-
vikling og -utbygging, og det andre på 
utleie av hus, hytter og leiligheter.

– Vi begynte med eiendomsutvikling 
i 1998, men det er noen år siden sist nå. 
Det siste prosjektet vi hadde selv, var på 

Gjerdrum i 2008. Da tok vi gravinga og 
støpinga selv og satte bort tømrerarbei-
det. Vi har også ett prosjekt på Biri som 
er ferdig regulert, men ikke bygd ut ennå. 
Det er jo grenser for hva man får tid til 
når man sitter 12 timer i maskina om 
dagen, avslutter han med et smil. n

FAVORITT: Pål Hage trives best i hjulgravere. 
Dette er en EV160C.

PERFECT FIT: Gunn Rose Hage i sin nye Mercedes-Benz Arocs 8x4, som passer henne perfekt! (PRIVAT FOTO).  
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AKTUELT AKTUELT

Kald øl gir dreneringssvar

Fukten utenpå glasset i 
sommervarmen kommer 
jo ikke fra ølet i glasset, 
men fra lufta omkring. 
Mer om det senere.
Av: Tom Blekstad – anleggsmaskinen@mef.no

Med bedre kunnskap kan maskinentre-
prenører levere dreneringsjobber som 

utelukker fremtidige fuktskader og gir 
bedre fortjeneste. Nå tilbys bransjen 
kompetansekurs i drenering og fuktsik-
ring.

– Når jeg forklarer det jeg vet om fukt-
sikring, velger 90 prosent av kundene å gå 
for en slik løsning, sier graveentreprenør 
Kai Dahl i Spydeberg Byggentreprenør 
AS. Han peker mot huset de holder på 
med på Knapstad i Østfold. En kollega 
monterer drensledning i grøfta og setter 

brune plater opp etter veggen.
– Vi isolerer veggene på utsiden med 

dampåpne og drenerende isolasjonsplater. 
Da blir veggen både drenert og isolert 
forskriftsmessig. De gjør også at muren 
ikke trekker fukt på grunn av kapillært 
oppsug, forklarer Dahl entusiastisk.

Full kontroll
Kai Dal innrømmer villig at han før egent-
lig ikke forsto så mye mer enn å legge 

dreneringsledningen forskriftsmessig og 
at veggene måtte holdes fri for vann. Tett 
plast på veggen og godt med pukk – da 
var jobben stort sett gjort. Men etter at 
han fikk kunnskap om av hva som faktisk 
skjer under bakken mot en kjellervegg 
– og lærte om moderne fuktsikring, har 
han utelukkende fått positive tilbakemel-
dinger fra kundene. 

– Nå leverer vi utelukkende løsnin-
ger som gir full kontroll på alle utfor-

dringer for en kjellermur under bakken, 
både vannet, fukten og varmetapet, sier 
Dahl og smiler. Han synes det er veldig 
tilfredsstillende å levere en løsning som 
han vet funker totalt sett. Han viser til at 
metoden har vært brukt i Sverige i mer 
enn 30 år og at metoden har vært tatt i 
bruk i mange år også i Norge. 

Sparer pukk og bortkjøring 
Kanskje er det et dumt spørsmål 

KOMPETANSEKURS 
FOR GRAVERE OG 
MASKINENTREPRE
NØRER 

Fukt- og Dreneringsteknikk AS 
holder kurs i generelle drene-
ringskrav og metoder, samt 
ISODREN-metoden for graveentre-
prenører i Norge. De som velger å 
ta en kunnskapstest og består en 
slutt-test, får utstedt kompetan-
sebevis i bankkortformat og en 
mappe med veiledende materiell 
og brosjyrer til kundene. Nye kurs 
starter i november.

Påmelding: http://isodren.no/
gravere-og-maskinentreprenorer/

FAKTA
POPULÆR LØSNING: Det jeg nå 
har lært om fuktsikring gjør at 
90 prosent av kundene vil ha 
den løsningen jeg presenterer, 
sier graveentreprenør Kai Dahl i 
Spydeberg Byggentreprenør AS. 

DUGGFRISK: Et glass øl i som-
mervarmen kan fortelle mye 
smart om fuktsikring av kjellere, 
sier Steinar Ekholdt,daglig leder 
i Fukt- og Dreneringsteknikk AS.

FORTS.
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AKTUELT

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.

tenker vi, men spør likevel: 
– Etterfyller du med pukk opp langs 

platene til slutt da?
– Nei, ikke pukk. Platene er 

SINTEF-godkjent som fullgod drene-
ring, så jobben og kostnaden med mer 
drenerende masser kan jeg spare meg. 
Når platene er montert og dekket med 
filterduk, etterfyller jeg kun med sted-
lige masser. Da blir det også mye mindre 
masse å kjøre bort, forklarer han.

– Hvor mye kan det dreie seg om?
– Rundt 20 kubikk for en gjennom-

snittlig enebolig.

Søkkvåt boligblokk
– Jeg skulle drenere en stor boligblokk 
fra 1950 der fuktinnholdet i kjellerveg-
gene kunne føles med bare håndflaten. 
Det skapte selvsagt store problemer for 
beboerne, forteller Steinar Ekholdt, daglig 
leder i Fukt- og Dreneringsteknikk AS. 

I følge Ekholdt var årsaken, den gang 
som nå, «selvfølgelig skadet drenering». 
Etter hans erfaring mener de fleste i 
bransjen fortsatt at de fleste fuktskader 
i kjellere skyldes skade eller feil på drene-
ringssystemet. 

– Eneste løsning var å grave opp rundt 
boligblokka og legge ny drenering. Fordi 
kjelleren var så våt skulle hele gropa stå 
åpen i lang tid slik at muren kunne tørke. 
Deretter skulle vi legge grunnmursplast 
på veggen, forklarer Ekholdt, som drev 
som graveentreprenør i Sverige på nitti-
tallet. Da de hadde gravd opp rundt hele 
blokka, var det tydelig at drenslednin-
gen verken var skadet eller tett. Massene 
rundt var heller ikke mettet av vann som 

kunne ha skapt vanntrykk mot veggen. 
Han begynte å undersøke, og kom over 
noen som drev med fuktsikre drenerings-
plater kalt «ISODRÄN» i Sverige. 

– Jeg fikk folka der til å komme og 
forklare hva problemet kunne være. Da 
gikk det et skikkelig lys opp for meg. 
Årsaken var fukt, og ikke vann – altså 
ikke flytende vann. Plast på utsiden av 
muren hadde hindret den kalde, uisolerte 
muren i å tørke utover, forklarer Ekholdt.

Mye visdom i et glass øl
Han byr på iskald pils og heller i to 
glass før det er mulig å protestere. I 
sommervarmen blir glasset raskt fuktig 
på utsiden. 

– Hvor kommer den fukten fra tror du? 
Ikke fra ølet i glasset vel? 

– Nei … 
– Nettopp! Det kommer fra lufta 

omkring glasset når fuktigheten i den 
varme lufta kondenserer til vann mot 
den kalde glassveggen. Akkurat slik er det 
med en kjeller. I bakken blir en uisolert 
kjelleryttervegg like kald som bakken. 
Mens det er vesentlig varmere inne i 
kjelleren. Da vil den varme innelufta 
kondensere mot den kalde kjellerveggen.

– Ok. Så hva ble det til med boligblokka 
i Sverige?

– Løsningen var å isolere veggene 
utvendig med drenerende isolasjonsplater 
som var dampåpne og kapillærbrytende. 
Da kunne muren holdes varmere enn 
jorda omkring og fukt i muren kunne 
tørke utover. Man fikk en utadgående 
fuktvandring, samtidig som muren 
verken fikk vann eller fukt inn, forklarer 

Steinar Ekholdt. 

Sjefen holdt på det gamle
Sjefen til Ekholdt var imot denne løsnin-
gen. Han klarte ikke tro at det var slik 
det hang sammen. Men han ga seg når 
Ekholdt sa at han tok hele risikoen og 
ville betale alt hvis det gikk galt.

– Og det slapp du?
– Ja. Resultatet viste seg allerede 

en ukes tid etter at vi hadde isolert 
og drenert muren. Til tross for at alle 
massene ble ført tilbake med en gang slik 
at ingen grøft var åpen, hadde kjelleren 
tydelig begynt å tørke. Resultat ble rett og 
slett knallbra.  Det gikk akkurat slik jeg 
ble fortalt, og kjelleren ble varig varm og 
tørr etter noen uker. Så han ga meg lov til 
å fortsette å bruke «ISODRÄN-metoden» 
da, sier Ekholdt. 

Nødvendig med kompetanse-
heving
Hvert år repareres fuktskadede kjellere 
for milliarder av kroner i Norge. Og ennå 
er det så godt som ingen kompetansetil-
bud eller kompetansekrav innen fuktsik-
ring til de som skal gjøre jobben. Det har 
Ekholdt gjort noe med. 

I om lag ti år nå har han drevet rådgi-
ving og veiledning i alle ledd i bransjen 
– fra arkitekter og prosjekterende ingeni-
ører til byggmestere og maskinentrepre-
nører. Han har også agenturet og teknisk 
godkjenning for drenerings- og isola-
sjonsplaten ISODREN® i Norge. I nært 
samarbeid med SINTEF har isolasjons-og 
dreneringsplaten og tilhørende metode 
stått sine prøver i ulike prosjekter. 

KURSING: Steinar Ekholdt i Fukt- og Drenerings-
teknikk AS har jobbet med fuktsikring siden 
århundreskiftet. Nå tilbyr han også kurs for 
graveentreprenører.

TO FLUER I EN SMEKK: Drenering og isolering utføres i samme arbeidsoperasjon, slik at det aldri mer 
blir fuktproblemer ifølge mannskapet i Spydeberg Byggentreprenør AS.
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Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde 
Sementvare AS · Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · 
Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS 
· Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no

basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

BETONG: 
LANG LEVETID OG EKSTREM STYRKE

Basal levetid styrke.indd   1 02.06.15   13:42

Bedre oversikt, mindre papirarbeid

salg@smartdok.no

www.smartdok.no

ORDRE

TIMER

SPRENGSTOFF

BYGGEKORTLESER

VARER

SKJEMA

VERKTØY

KJØRETØY

RODELISTE

+47 904 03 333

HJULBRAKKER TIL ALLE 
FORMÅL

VAREHENGERE, SKAPHENGERE, 
MASKINHENGERE, TIPPHENGERE, 

SENKBARE HENGERE OG 
SPESIALHENGERE

PLANPÅBYGG, TIPPÅBYGG OG 
SKAPPÅBYGG

WIKS AS, wiks.no, telefon 

950 71 777.

HJULBRAKKER, TILHENGERE 
OG PÅBYGG

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



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

September
25.-27. Loendagene. Loen. 

Oktober
14.-16. Norsk bergindustri høstmøte. Trondheim. 
14.-18. Bygg Reis Deg. Lillestrøm. 
19.-20.  Transport & Logistikk. Gardermoen. 
28-29. HMS-konferansen. Oslo. (NB: NY DATO)

November
2.-3. International construction equipment forum.  

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

Desember
3.-4. CPOS leverandør- og brukerkonferanse. Hønefoss. 
24. God jul!

2016
Januar
19.-21. Arctic Entrepreneur. Gardermoen.

Mars
2.-4. Stein i vei. Molde. 

April
11.-17. Bauma. München, Tyskland. 
22.-28. World Tunneling Congress. San Fransisco USA.

Mai 
27.-29. MEFA. Sola/Stavanger
26.-28. MaskinExpo. Stockholm. 

Juni
30. mai-3. juni IFAT (VA- og avfallsmesse). München, Tyskland. 
9.-11. Transport 2016. Lillestrøm. 
10.-12. juni NNBA Nordnorsk bygg- og anleggsmesse.  

Tromsø. 

September
8.-10. Entreprenad Live. Göteborg. 
9. -11. Dyrsku´n 150 år! Seljord. 

2017
Januar Arctic Entrepreneur. Gardermoen.
22. februar Samoter (anleggsmesse). Verona, Italia. 
7.-11. mars ConExpo. Las Vegas, USA. 
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. 

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

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

DET SKJER

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. 

MEF HAR ORDET

Nordisk samarbeid og erfaringsdeling
Som leder i MEF er jeg så heldig å få delta i en hel del interessante møter og 
samlinger, mest her hjemme, men også med kolleger fra andre land. Nylig 
var jeg i Malmø på det vi kaller for «Nordisk møte», der representanter fra 
MEF møter søsterorganisasjoner fra Finland, Sverige og Island. Danmark er 
ikke en del av dette fellesskapet pr. i dag, men de andre landene er hjertelig 
til stede. På disse møtene, som avholdes én gang i året, orienterer ansatte 
og tillitsvalgte fra våre organisasjoner hverandre om hvordan vi bygger og 
utvikler våre respektive organisasjoner og hvordan vi arbeider med kompe-
tanseheving. 

En viktig del av møtene er også at vi utveksler erfaringer med markedssitu-
asjonen, konkurranseforhold og andre samfunnsaktuelle tema.

Status i Sverige er at det går generelt ganske godt for våre bransjer, og bolig-
markedet går bedre. Det er mye infrastrukturbygging i nærheten av storbyene 
for tiden. Men gruveindustrien sliter med lave malmpriser tilsvarende som 
i Norge.

I Finland er de inne i en lavkonjunktur som er verre enn på lenge. Større 
industribedrifter er lagt ned, og de har høy arbeidsledighet.

Island er på veg opp av bølgedalen. Der jobbes det intenst for å rette 
opp «gammel moro» med for høyt forbruk og lånefinansiering i Euro. 
Medlemsmassen i den islandske søsterorganisasjonen er mer enn halvert 
siden før finanskrisen.

Her hjemme i Norge er det blandede erfaringer; vi opplever høy aktivitet noen 
steder, men det er dessverre alt for lite å gjøre andre steder. Jeg er til tross for 
de blandede erfaringene glad for å kunne konstatere at forventningsunder-
søkelsen som MEF nylig gjennomførte viser at bedriftene i anleggsbransjen 
forventer høyere omsetning, bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i 2015 
sammenlignet med 2014. Men selvfølgelig er det forskjeller internt, avhengig 
av arbeidsområde og geografi.

Vi i MEF ser fire hovedutfordringer for anleggsbransjen i tiden framover:
• Lav prioritering av vann- og avløpssektoren
• Krevende rekrutteringssituasjon for mange bedrifter
• Useriøse aktører må stenges ute
• Stadig større anleggskontrakter - vanskeligere markedssituasjon for de 

mindre entreprenørene

Regjeringen Solberg legger om kort tid fram statsbudsjettet for 2016.  MEFs 
viktigste oppgave nå er å følge opp at regjeringen bevilger hva de tidligere har 
lovet, både i forhold til Nasjonal Transportplan og andre investeringer. Det 
er i disse vanskelige tider for oljeindustrien særdeles viktig at både bygg- og 
anleggsnæringen blir brukt til å stimulere og delvis sysselsette mange av de 
ledige hodene og hendene.

Jeg ønsker alle en aktiv og fin høst!

Arnstein Repstad
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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

Åpen dag 
Arvid Gjerde AS arrangerte Åpen dag 
i august for å vise fram hva de jobber 
med. Over 1000 personer var innom 
arrangementet. 

– Vi har forsøkt å legge til rette 
for at folk skal synes det er stas å komme hit, og det ser det ut til at vi har lyktes 
med.  Kanskje spesielt synes barna at dette er stas. Koser de seg, gjør også som regel 
foreldrene det, sier Marianne Gjerde, personalansvarlig. 

Familien Gjerde og bedriften høstet mange lovord, både fra Kjetil Nesset som er 
administrerende direktør i Vik Ørsta AS, samarbeidspartner og leverandør. Fra ordfø-
rer Lars Olav Hustad og styreleder i Nordveggen AS og Næringslaget, Lars Stenerud. 

– Jeg tror ikke folk vet hvor unikt dette er. De skiller seg fra sine konkurrenter på 
flere områder. De er innovative og krever mye av oss som leverandører. De nøyer seg 
ikke med ting som de er, de utvikler seg stadig, sa Kjetil Nesset.

OKAB Møre og Romsdal var også representert på Åpen dag med sin gravemaskinsi-
mulator. Den var svært populær blant de yngste 

Dekkeduk til lærebedriftene
OKAB Møre og Romsdal 
har anskaffet dekkeduk til 
bruk på anleggsgjerder til 
alle godkjente lærbedrifter 
i fylket med behov for det. 
Dette er god markedsføring 
for bedriftene som viser 
at de tar rekruttering og 
opplæring på alvor. 

På bildet ser vi Karl 
Oskar Kipperberg Johansen 
som poserer ved siden av 
duken, han er førsteårs 
lærling i anleggsmaskinfø-
rerfaget hos Aco Anlegg AS.

MEFs avdeling i Hedmark kårer hvert år 
en barnehage som får besøk av en lokal 
entreprenør. Entreprenøren stiller med 
gravemaskin og mannskap, mens MEF 
sørger for is og leker til barna. 

I år var det Tømmerli Barnehage i 
Brumunddal som ble årets entreprenør-
barnehage. Entreprenøren Mathisen AS 
stilte opp med tre mann og en 8 tonns 
graver. De sørget også for arbeids-
varslingsskilt, sperringsgjerder og 
traktor. Øystein Mathisen sto i spissen for 
det hele. 

- Det flotte været gjorde at vi startet 
besøket med å dele ut is til alle de 50 
barna samt en tråtraktor med gravearm. 
Det ble svært godt mottatt, forteller Leiv 
Peter Blakstad, ny distriktsjef i MEF 
Hedmark og Oppland. 

MEF benytter muligheten til å takke 
Mathisen AS og Tømmerli barnehage. 
Vi vil samtidig oppfordre andre rundt 
om i landet til å gjøre noe lignende i sitt 
nærmiljø. Vi trenger mye fagfolk i årene 
fremover, og rekrutteringen må starte så 
tidlig som mulig.

Distriktsjef Leiv Peter Blakstad kunne overekke diplom til styrer i barnehagen Britt Merete Hval.

Seksjon  
ressurs og miljø

Tid for 
RotStop
De fremste forskere på skogråte 
er enige om at hvert 4-5 grantre 
i norske skoger er angrepet av 
råte. Den verste råtesoppen heter 
ROTKJUKE.

RotStop er et råtemiddel som 
motarbeider rotkjuken. Granli 
Planteskole importerer RotStop fra 
Finland der RotStop produseres.

Kontakt finn@granliplanteskole.no, 
telefon 90 17 92 50.

Region Øst

Årets entreprenørbarnehage
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Region Øst

Navne-
konkurranse
Region Øst flytter kontoret til Ruds-
høgda den 1. oktober. Der skal vi 
til et kontorfellesskap med flere, og 
ønsker et felles navn på vårt senter/
kontorlokale. Lokalene er i gamle 
Prøysenhuset på Rudshøgda. 
Kan du hjelpe oss med å finne et 
godt navn?

Følgende skal inn:
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 
Hedmark og Oppland 
Maskinentreprenørnes Forbund (MEF 
Region Øst) 
Transportkompetanse AS
Opplæringskontoret for service og 
samferdsel SA
Opplæringskontoret for Transport- 
og logistikkfag Hedmark SA
Opplæringskontoret for anleggs- 
og bergfagene (OKAB) Hedmark, 
Oppland
Premien er et reisegavekort på  
kr. 5000,-.
Send forslag på mail til sms@mef.no 

Region Sørvest

Medlemsmøte i Agder
MEF avd Agder arrangerte medlemsmøte i begynnelsen av september. Det var god 
deltakelse på møtet med 50 medlemmer og noen potensielle nye medlemmer. 

Møtet ble åpnet av styreleder Vidar Flaa før den nye regionsjefen, Oskar Tore Åsen, 
ble presentert. Åsen ble intervjuet om sitt syn på anleggsbransjen av tidligere hoved-
styremedlem Kjell Gilje. 

Temaene for resten av kvelden var ny sentral godkjenning og bortfall av lokal 
godkjenning. Hva betyr dette for små og mellomstore bedrifter? Kvalitetssikring av VA 
anlegg var også et tema, her var det innlegg av Dag Bruun Tobiassen fra Kristiansand 
Kommune. Det var en flott kveld med stort engasjement blant deltakerne.

Region Nord

Bestått fagprøve

Hans Markus Warelius har vært anleggsmekanikerlæring i et år hos 
Oscar Sundquist AS, Kirkenes. Han bestod fagprøven i juni. 

Verkstedleder Svein Lillevik har vært faglig leder og ansvarlig for at 
Hans Markus har fått den faglige opplæringen. Til fagprøven fikk han 
mange ulike oppgaver som for eksempel feilsøking og utskifting av 
hydraulikslanger og pumpe. Feilsøke hvorfor en maskin var tungstartet 
og sveise motorfeste samt boring og gjenging med mer.

Fra venstre; Faglig leder Svein Lillevik, prøveleder Jørn Grindstein, lærling Hans 
Marcus Warelius og prøvemedlem Ben Emanuelsen

Statens vegvesen har store vegutbyggin-
ger i Vest-Finnmark. Mange av anbudene 
har vært delt opp på en slik måte at 
lokale entreprenører har hatt muligheten 
til å regne på disse.

Dette har ført til at maskinentrepre-
nører i Alta har fått kontrakter for til 
sammen 447 millioner kroner.

Kontraktene med vegvesenet gir økt 
kompetanse og stor lokal sysselsetting. 
Det ville ikke vært den samme effekten 
om de hadde vært innleid som underen-
treprenør. 

Anleggsbransjen sender derfor en stor 
takk til Statens vegvesen for den anbuds-
politikken de har valgt, ved å benytte 
store og mellomstore anbud.

Se hele oversikten over kontraktene på 
medlemsnettet på mef.no.

Kontrakter for 447 millioner kroner i Alta

Kåre K. Kristensen sitt prosjekt E6 Talvik

Innspill til 
stortings-
melding
Skogbrukets organisasjoner - Verdikje-
desamarbeidet Skog og Tre – har gitt  
felles innspill til ny stortingsmelding om 
skogbruk. 

På bildet: Sindre Kvil, LO/Eirik Lahn-
stein, Dag Skjølås, begge Skogeierforbun-
det/ Marit Holtermann Foss, Norsk Indus-
tri/ Einar Østhassel, MEF/Heidi E. Finstad 
Kielland, Treindustrien/Jørn Prangerud, 
LO/ Gaute Nøkleholm, Norskog/Martin 
Smedsrud Kristensen, NoBio. 

Les innspillene på medlemsnettet på 
mef.no 

Seksjon ressurs og miljø

Høsttreff  
i Finnmark 
Helga 2. – 4. oktober arrangeres 
høsttreff for medlemmene i NLF og 
MEF Finnmark. Treffet blir på Scandic 
Hotell, Alta. 

Fredagskvelden har mange 
leverandører minimesse på hotel-
let. Lørdag blir det fagtema som er 
viktige for anleggs- og transport-
bransjen. Her vil Statnett informere 
om deres store linjeutbygging fra 
Balsfjord til Skaidi og Hammer-
fest. Videre vil Eli Synnøve Hansen 
fortelle om sin erfaring fra en større 
trafikkulykke, som hun og familien 
var involvert i. 

Vi håper hennes innlegg kan være 
med å øke sikkerheten. 

Invitasjon er sendt til medlemmer 
og leverandører, og påmeldingene 
strømmer inn. Har du ikke fått invita-
sjon, ta kontakt med Arne Berg, MEF 
eller Odd Hugo Pedersen, NLF.
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SAMLING I VEST: Loendagene er høstens 
store møte for anleggsbransjen på Vestlan-
det. Her får man nytt i maskiner og utstyr, 
faglig oppdatering og anledning til å treffe 
bransjekolleger. 
Vi er der. Les rapporten i neste utgave. 
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Kommer 28. oktober
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Rototilt® komprimeringsplate  
– Tryggere effektivitet
Med denne maskinmonterte komprimeringsplaten utstyres gravemaskinen 
din med den mest effektive komprimeringsplaten på markedet. I tillegg 
blir komprimering av vanskelig tilgjengelige områder som f.eks. arbeid 
i skråninger og grøfter både enklere og sikrere siden ingen personer  
trenger å befinne seg inne i arbeidsområdet. Rototilt® gjør det mulig!

Les mer om fordelene på rototilt.com

Høstkampanje på 
tiltrotatorer og redskap 
Kontakt din forhandler for mer info.  
Gjelder i perioden 1/9-15/12 2015.

...når det gjelder 
overvanns-
håndtering og 
filtrering.
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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


