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\KOMPAKT
  STYRKE

Vi har kampanje på Komatsu 
• PC78US-10 
• PC138US-10
• PC228USLC-10
Umiddelbar leveranse!
Kontakt din selger i dag!

FOR DE STORE JOBBENE PÅ SMÅ AREALER

Vi gir bort en
Bomag vibroplate 
BVP 10/36 til de 

5 første som 
bestiller!

Kampanjeperiode: oktober - desember 2015

• Japansk kvalitet
• Høy driftssikkerhet og stabilitet 
• Stor løftekapasitet og løftehøyde
• Liten svingradius
• Romslig hytte med høy førerkomfort
• Skyvedør
• Komtrax maskinkontroll
• 6 arbeidsprogram

KAMPANJE!

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

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

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



• 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

Ny netteier innfører brukerbetaling

Stjørdal kommune innfører brukerbetaling på utlevering av kart fra  
1. november.

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, 
PowerTech Information Systems AS, Signal Bredbånd AS og  
Sandefjord Bredbånd KF
     

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

NYE
MODELLER

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

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

Vi introduserer Caterpillar 906M-908M kompakt hjullaster med 
bl.a skuffe, hurtigkobling, komfortpakke for maskinfører og Vision 
Link flåtestyringssystem. 

CAT® 906M OG 908M

SPESIFIKASJONER      906M         908M

Motor

Skuff

Vekt
Effekt                               52KW (69 hk)      52KW (69 hk)   

Vekt                                 5,8 tonn            6,7 yonn  
                              

Standard skuffestr.          0,9 m3            1,1 m3

High flow hydraulikk  
Mekanisk pallegaffel   
Tellefsdal V-plog 
Sentralsmøring           
4stk LED-lys pakke      
Tokvam snøfres       

Ekstrautstyr:
 22.000,-
 12.500,-
 48.000,-
 28.500,-
    7.500,-
135.000,-

Cat 906M 
(inkl. skuffe)

  479.000,-
Cat 908M

 (inkl. skuffe)

  563.000,-

906_908_anleggsmag_okt.indd   1 02.10.2015   10:22:50
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Kampen om tiltaksklassene
I deler av landet foregår det en kamp i det stille, mellom byggherrer, myndigheter og entreprenører. 
Antakelig er det bare entreprenørene som opplever det som en kamp. 

På den ene siden har vi tiltaksklasser i sentral godkjenning. TK1, 2 eller 3 sier noe om hvilket kompe-
tanse- og kvalifikasjonsnivå innehaveren av godkjenningen har. I alle fall hvilket nivå bedriften kan 
DOKUMENTERE at den har, og som myndighetene dermed kan bekrefte. Myndighetene har i det 
senere begynt å se mer enøyet på papirkompetanse. Erfaringskompetanse er ikke så mye verdt lenger. 
Men det skal vi la ligge her. 

På den andre siden har vi bruken av tiltaksklasser i byggeprosjekter, der TK1, 2 og 3 sier noe om økende 
vanskelighetsgrad og kompleksitet. 

Byggherrer – kommuner og andre – vil gjerne ha prosjektene sine utført av kompetente bedrifter. Det 
er lett å forstå. 

Men så begynner man å tenke et slags ”for sikkerhets skyld” i bruk av tiltaksklasser. I mangel av et bedre 
system bruker man tiltaksklassene som et mål på seriøsitet. Som om bedrifter med sentral godkjenning 
i høyere tiltaksklasse er flinkere og mer seriøse enn de med lavere klasse. 

Du og jeg vet at det er tull. Men det skjer likevel. 
I Drammen, for eksempel. Se side 36. I gravinstruksen krevs sentral godkjenning i TK2 for i det hele 

tatt å nærme seg kommunale veier. Uansett om jobben som skal gjøres er komplisert eller enkel. 
Når bedriften med TK2 søker om fornyelse av den sentrale godkjenningen, og viser til TK2-prosjekter 

man har utført i den kommunen, da rister godkjenningsmyndigheten på hodet: Nei, det der TK1, ikke et 
TK2-prosjekt. Så får man bare TK1, og blir utelukket fra å jobbe i kommunen sin. 
Det skaper en håpløs situasjon for mange bedrifter. Spesielt småbedrifter, som i verste fall  må avvikle. 
Både kommuner og DiBK viser en skremmende avvisende holdning, og toer sine hender. 

En ting som IKKE er komplisert er å søke om HMS-kort. Eller byggekortet, som det også kalles. Likevel 
lever en del ”konsulentselskaper” godt på småbedrifter som er allergiske mot alt som 
smaker av data og papirarbeid. De gjør nok ikke noe ulovlig. 

Men de drar inn store penger på maskinfolk som enten vil unngå papirarbeid og 
betaler dyrt for å få «hjelp» til noe som egentlig er enkelt. Eller enda verrre: Ikke vet 
at man kan gjøre det selv, og tror at man må gå gjennom konsulentselskap. 

Gjør det sjøl, så blir det ordentlig. 

Jørn Søderholm
jos@mef.no

KLASSETUR: Elever fra VG2 
Anleggsteknikk på Sogndal 
vidaregåande skule besøkte 
Loendagene. 
Venstre side: Øyvind Søhoel 
(nærmest), Per Bjørkum, 
Kristian Gåsemyr, Sigurd 
Olai Berge, Frank Andersen 
og André Skjerven. 
Høyre side: Lærer Reidar 
Kreken (nærmest), Ole 
Jørgen Nes, Jøran Kollsete, 
Emil Fosse, Vegard Lom-
heim, Håkon Mo. 
Adrian Lie og Ådne Sigurd 
Leirdal går også i klassen, 
men var ikke med på denne 
lunsjen. 
(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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D UM P E R
Innbruddsalarmen!

– Tydelig veisatsing  
i statsbudsjettet for 2016
Regjeringen vil øke bevil-
gningene til vei med 4,9 
milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 60,2 
milliarder kroner til samferdselsformål 
i statsbudsjettet for 2016. Veisektoren 
er vinneren på samferdselsområdet. 
Bevilgningene til veiformål økes i 2016 
med 8,8 prosent, til 31,5 milliarder 
kroner samlet. Budsjettforslaget for 
jernbaneformål innebærer imidlertid en 
reduksjon på om lag 200 millioner kroner 
sammenlignet med 2015. Dette skriver 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i 
en pressemelding.

– Forslaget til neste års statsbudsjett 
innebærer en tydelig satsing på vei. Det 

er særlig positivt å registrere at vedli-
keholdsetterslepet for riksveiene vil bli 
redusert med i overkant av to milliarder 
kroner til neste år, sier Trond Johanne-
sen, administrerende direktør i MEF.

Foran skjema for drift og 
vedlikehold
Sammenlignet med Nasjonal trans-
portplan (NTP) 2014-2017 innebærer 
budsjettforslaget at regjeringen overopp-
fyller bevilgningene til drift og vedlike-
hold, med om lag 1,3 milliarder kroner. 
Når det gjelder riksveiinvesteringer 
medfører budsjettet et gap på 4,6 milli-
arder kroner etter tre år i inneværende 
NTP-periode.

– Satsingen på vedlikehold har vært 
nødvendig, og behovet for å redusere 
veietterslepet er fortsatt stort. Men hvis 
NTP skal være det styringsverktøyet det 
er ment å være, er det uheldig med store 
avvik for viktige poster som riksveiinves-
teringer, påpeker Trond Johannesen.

Halvhjertet yrkesfagløft
Samtidig etterlyser MEF sterkere yrkes-
fag-tiltak. 

I statsbudsjettet for 2016 foreslår 
regjeringen blant annet å øke lærling-

tilskuddet med 50 millioner kroner. Det 
betyr om lag 2500 kroner ekstra pr. 
lærling. MEF mener regjeringens yrkes-
fagtiltak i liten grad treffer anleggsbran-
sjen.

– Jeg etterlyser tiltak som hever 
kvaliteten på den yrkesfaglige utdannin-
gen som gis i den videregående skolen. 
Skal dette skje kommer vi ikke utenom 
å styrke skolenes økonomi betydelig. 
Vi må blant annet få fortgang i arbeidet 
med å bedre utstyrssituasjonen. Skal de 
unge få ferdigheter og kunnskap tilpas-
set morgendagens arbeidsliv kan ikke 
utdanningen være basert på gårsdagens 
teknologi, sier Trond Johannesen.

Trond Johannesen, administrerende direktør i 
MEF. FOTO: JØRN SØDERHOLM

Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler.

Endelig kan 
vi teste…

Det fungerer jo 
utmerket.

CO2-utslipp fra 100 – 119 g/km (1,6 TDCi 95 HK – 1,0 EcoBoost 100 HK).
Blandet drivstofforbruk fra 0,38 – 0,52 l/mil (1,6 TDCi 95 HK – 1,0 EcoBoost 100 HK).

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

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

Valgfrie teknologier 
og utstyr for

kr 7.000,-
Uten tillegg i prisen

inkl. MVA

Kapasiteten til en Transit,
komforten til en personbil
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Bekrefter krav om vern
Anleggsmaskinen har tidligere skrevet om vernebur på bore-
rigger. I tillegg til at regelverket nå krever vern mot bevegelige 

deler på nye rigger, har Arbeidstilsynet krevd at det skal etter-
monteres slikt vern også på eldre rigger. 

Den 13. oktober stilte MEF, Norges Arbeidsmandsforbund 
og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) på møte hos 
Arbeidstilsynet i Trondheim for å diskutere vernebur på eldre 
rigger. 

Vi har fått oversendt et ytterst kortfattet referat fra dette 
møtet. Det er enighet om følgende: 

«Rigger produsert t.o.m. 2014 skal tilfredsstille kravene i 
henholdsvis maskinforskriften og Forskrift om utførelse av 
arbeid. Det vil si vern mot bevegelige deler. Regelverket åpner 
for andre løsninger enn bur. 

MEF, EBA og NAF vil invitere MGF inn i en arbeidsgruppe for 
å komme fram til løsninger slik at borerigger kan tilfredsstille 
forskriftskravene. Arbeidstilsynet inviteres til å delta i arbeids-
gruppen som observatør. 

Intensjonen er å ha et forslag klart innen juli 2016.»

22 000  
Caddyer berørt
En intern undersøkelse hos Volkswagen AG har vist at det i 
Norge er registrert 147 139 berørte Audi, Skoda og Volkswa-
gen som har E 189-motoren med den mye omtalte program-
varen.  21 963 av disse er Caddyer, av årsmodeller fra 2011 
til 2015. 

– Bilene er teknisk sett sikre og kan brukes som vanlig, 
understreker Møllergruppen i en pressemelding. 

I løpet av høsten vil aktuelle bileiere bli kontaktet i forbin-
delse med oppgradering.

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 HJULLASTERE

NÅR DU 
KREVER MER!

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   49 17.09.15   13.40
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LNS permitterer
Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) – et av Nord-Norges 
største selskaper – sliter med sysselsettingen. Siden august 
har LNS sett seg nødt til å permittere 23 ansatte, ifølge 
nettavisen Nord24. 

Adm. dir. i LNS, Frode Nilsen skriver på selskapets egne 
nettsider at anbudsfangsten har vært av det svært magre 
slaget hittil år.

– Konkurransen er beintøff. Jeg har tidligere vært inne 
på at norske entreprenører har økt kapasiteten betydelig, 
samtidig med at mange utenlandske aktører har kommet inn 
i markedet og har gitt priser på prosjekter som de i varier-
ende grad har hatt kompetanse på. Dette er LNS’ og bran-
sjens hovedutfordring nå, skriver han.

Til tross for den vanskelige situasjonen, velger selskapet 
foreløpig ikke å si opp noen.

– Det skal imidlertid svært lite til for at det hele snur, og 
derfor velger vi ikke å gå til oppsigelser, skriver Nilsen.

Satser tungt  
i Europa
Hyundai bygger nytt hovedkontor for Europa i Belgia. Det første 
spadetaket er tatt for det som skal bli Hyundai Heavy Industries 
hovedkontor for den europeiske virksomheten innen gaffeltrucker 
og anleggsmaskiner.  

Den koreanske kjempen investerer 30 millioner Euro i et 81 mål 
stort område med kontor, lager, undervisningslokaler og en egen 
messehall.  Anlegget skal stå ferdig ved utgangen av neste år. 

– I tider hvor mange maskinleverandører velger å trappe ned sin 
Europa-virksomhet gjør Hyundai det motsatte: Investerer for frem-
tiden. Det er gledelig, sier Paul H. Endresen, salgssjef for Hyundai i 
den norske importøren Hymax AS.

Representanter for Hyundai og lokale myndigheter satte spaden i jorda. 
FOTO: HYUNDAI

Liebherr 
firedoblet 
maskinsalget  
i Norge
På fire år har Liebherr firedoblet antall solgte maskiner 
i Norge. 

– For oss er fornøyde kunder viktigere enn stort 
volum for øyeblikket. Kun på denne måten kan vi 
bygge oss opp til å bli en av de beste og største aktø-
rene på det norske markedet, sier salgsansvarlig Håkan 
Nyhaugen i en pressemelding.

– Våre hjullastere med hydrostatdrift har blitt svært 
godt mottatt på det nordiske markedet. Lavt drivstoff 
forbruk, lite slitedeler og effektiv bruk er hovedårsa-
ken til dette, legger han til.

Liebherrs ferske doserserie strekker seg fra 16 til 41 
tonn. Selskapet har fullført fornyelsene av sin 6-serie 
dosere med Steg IV-motor. 

– Hyttemiljøet har også fått vesentlige endringer. 
Nye, moderne hytter og «top of the art»-kjørekomfort 
og design, opplyser Nyhaugen.

Som en konsekvens av den store veksten for selska-
pet, har Liebherr valgt å utvide medarbeiderstaben 
med fem nye ansatte. Med dette har de styrket både 
salgs- og serviceavdelingen.

Håkan Nyhaugen, Sales Manager Earthmoving Equipment 
i Liebherr Norge, skal forsøke å videreføre suksessen med 
gravemaskiner, hjullastere, dumpere og bulldozere i det norske 
anleggsmarkedet. Her viser han frem en R914 Compact.

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

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

125 og 200 L med 4 m slange 
og automatpistol

TRANSPORTTANK

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

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

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

Spesialister innen 
boring og sprengning
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Holder tett med 
ny leverandør
Sylinderakutten AS og britiske FPE Seals sammen om ny avtale – en 
stor og viktig milepæl for den ni mann store Hedmark-bedriften. 

– I tillegg til reparasjoner kan vi nå tilby salg av deler og paknin-
ger fra FPE Seals og nye sylindre fra Hendry Hydraulics. Det vil 
kunne øke vår service og fleksibilitet. Vi vil bygge opp et varelager 
som gjør ventetiden for kundene kortest mulig, sier Ribbing til 
Ringsaker Blad.

Én kjølevæske 
til hele 
maskinparken
Fleetcool OAT kjølevæske produseres av Cummins, 
verdens største uavhengige dieselmotorprodusent. Med 
ren Fleetcool OAT i kjølesystemet er man dekket av 
Fleetguard-garantien.

Ifølge Lekang Maskin, som markedsfører kjølevæsken 
Fleetcool OAT i Norge, tilfredsstiller den alle europeiske 
motorprodusenters krav, og den varer hele motorens 
levetid med enkelt vedlikehold.

Derek Langley (t.v.) og Daniel Ribbing er glade for den nye avta-
len. (FOTO: SYLINDERAKUTTEN AS).

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

ahlsell.no

Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

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

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

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

Skip som tar rullende last 
mellom Tyskland og Norge

MASKINTRANSPORT

Se www.roro.no for anløpshavner.
Vi arrangerer biltransport til og fra havnene.

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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Sjekker om føreren 
er trøtt og sliten
Maskinovervåking har vi etterhvert blitt godt kjent med. Den 
tekniske tilstanden kontrolleres mer eller mindre i sanntid, og om 
noe skulle skje blir det varslet både her og der. 

Caterpillar har varslet lanseringen av et system som skal kunne 
overvåke den viktigste variabelen i drift av anleggsmaskiner: Den 
menneskelige faktor. 

Med utstyr montert i hytta og et armbånd på førerens håndledd 
skal Caterpillars nye system gjør det mulig å hente inn og analysere 
data om førerens helse.

KATO HD308USV  8 tonns kvalitets gravemaskin  
med hydraulisk hk feste,  

graveskuffe og rotortilt 
 

Spør oss om maskin…
vi vet hva vi snakker om! 

Vårt mål er å sørge  
for at du har maskin og 

utstyr som skal til for  
å få jobben utført.  

 
BULDER MASKIN AS 

bulder.no 

Maskiner til å stole på 
▪ Japansk velkjent kvalitet 
▪ Driftssikker og pålitelig 
▪ Unik løftehøyde og monobom 
▪ Servicevennlig 
▪ Høy stabilitet 

Lettere overvannshåndtering
I forbindelse med et boligprosjekt krevde Gran kommune at regnvann 
skulle håndteres i fordrøyningsanlegg. Løsningen ble Norges første 
Q-Bic Plus-anlegg.

– Hele anlegget er basert på gravitasjon, sier produktsjef VA Vidar 
Handal hos Norsk Wavin i en pressemelding. – Overvannet fra bolig-
feltet blir ledet inn i sandfangskummen øverst i byggegropa, og går 
derfra via et 200 mm overvannsrør inn i Q-Bic Plus-magasinet. Derfra 
regulerer en utløpskum den tillatte vannmengden ut i bekkefaret, 
mens Q-Bic Plus-kassettene holder tilbake og lagrer det overskytende 
vannet. Rundt kassettene har vi lagt ut fiberduk av klasse 3, for at noe 
av vannet skal kunne slippe gjennom og ned i grunnen. Duken hindrer 
også at slam og jord trenger inn.

Svein Bakken hos Tero Anlegg har montert Q-Bic fordrøyningsanlegg 
tidligere, men da med den andre typen Q-Bic-kassetter.

– Q-Bic Plus veier mindre og er utrolig lette å håndtere og stable. De 
har finfine bærehåndtak integrert i kassettene, og ingen ekstra klips 
eller stablepinner behøves for å låse dem sammen. Det er bare å slippe 
dem rett på plass.

3D modeller for:
• Alle typer eksisterende  

bygg_BIM-modeller
• Terrenginngrep (tunneler, steinbrudd, 

 fjellskjeringer mm)
•  Broer
• Veg
•  VA kummer og pumpestasjoner
• Kulturhistorisk dokumentasjon
• Alle typer bygg og konstruksjoner

Fagansvarlig skanning
Eirik Ruden: eirik@geoplan3d.no 450 16 326
Odd Erik Mjørlund: odderik@geoplan3d.no 917 91 466

3d-Laserskanning

Landmåling – Mengdeberegning
Alle typer landmålingsoppdrag med 
spesialkompetanse innen bygg og anlegg
• Terrengmodeller
• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Maskinstyring
• Dybdekart i elver, innsjøer og kaianlegg
• Alle typer innmålinger og utsettinger

Med vår spesialbygde mobile skanner utfører vi svært effektive 
innmålinger av tunneler og hele gatemodeller

Du finner oss i Brobekkveien 80, 0582 Oslo og Tømmerholsveien 23, 2849 Kapp Tlf: 61166326, post@geoplan3d.no

Fagansvarlig landmåling
Johnny Stenseth: jonny@geoplan3d.no 950 87 242
Trond Eric Slettum: tronderic@geoplan3d.no 959 20 977

Vi skal til en hver tid 
være best på gjenskape 
menneskeskapte 
konstruksjoner.

U-GRIP
KJETTING SKOG

www.trygg.no

 Lengst levetid 

Norskprodusert 

Størst utvalg 

Størst lager

TRYGG  
KJETTING
EN STERK  

FORBINDELSE

 710/45-26,5 (16mm) – pr. par  

kr  15.845,-

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
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- gir deg trygg og effektiv styring av prosjekter!

 

ELPROD PS10
PROSJEKTSTYRING

Storgata 8, 3611 KONGSBERG
Telefon 32 77 21 90
 E-post: info@kpservice.no
www.kpservice.no

Elprod er et prosjektstyringsverktøy med kalkulasjon, planlegging og oppfølging av bygg 
og anlegg prosjekter. Elprod støtter bruker og bedrift i de viktigste oppgavene gjennom 
hele prosjektet. 
Systemet omfatter blant annet følgende funksjoner:  

Utenom Elprod så jobber vi også med følgende:
- Utvikling og salg av Pro©mask Maskin- og utstyrsadministrasjon, et system som gir full 
  oversikt over alt utstyr til enhver tid
- Salg av tjenester innenfor; systemutvikling, kalkulasjon, planlegging, kvalitetsrådgivning, 
  prosjektstyring og prosjekt/- byggledelse

• Oppslag i NS3420 m/ bestemmelser
• Kalkulasjon – automatisk og manuell ressurskalkyle
• Tilbudsevaluering
• Oppfølging av kontrakt og kostnader med historikk
• Støtte for prosjektlogistikk
• Komplett endringsmodul
• Tidsplanlegging – integrert mot Microsoft Project
• Elprod PS10 støtter også forespørsler og budsjettering.

Med en hydraulisk vibrator 
montert direkte på krok-
løfteren vibrerer du ALLE 
dine flak/containere.

HYDRAULISK VIBRATOR 

FOR KROKLØFTERE

NYHET!

Tlf:  +46 661 140 880      
www.exero.se   

Ta kontakt med din påbygger 
for mer informasjon!

Se film på facebook!

Följ oss på facebook!

Bygg og anlegg øker stadig
I 2. termin 2015 omsatte bygge- og 
anleggsbedriftene for 64 milliarder 
kroner. Det er 7,2 prosent mer enn i 
samme termin i 2014.

Den totale omsetningen til bedriftene i næringen «oppføring 
av bygninger» var 26,1 milliarder kroner i 2. termin 2015. Det 
tilsvarer en økning på 8,4 prosent sammenlignet med 2. termin 
året før.

Kraftigst omsetningsvekst i anleggsvirksomhet
Innenfor «anleggsvirksomhet» var det en økning på 8,9 prosent 
fra 2. termin 2014 til 2. termin 2015. Bedriftene omsatte for 
7,5 milliarder kroner.

Bedriftene med sitt virksomhetsområde i næringen «Spesi-

alisert bygge- og anleggsvirksomhet» hadde en økning på 5,8 
prosent i 2. termin 2015 sammenlignet med tilsvarende periode 
året før. Omsetningen utgjorde dermed 30,5 milliarder kroner.

Størst økning i Akershus og Finnmark
Med en vekst på henholdsvis 20,3 og 23,3 prosent var det 
bygge- og anleggsbedriftene i Akershus og Finnmark som økte 
mest fra 2. termin 2014 til 2. termin 2015. Omsetningen i 
Akershus var på 6,0 milliarder kroner, mens den i Finnmark var 
789 millioner kroner.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som 
hadde størst omsetning: 11,4 milliarder kroner i 2. termin. Det 
tilsvarer en vekst på 7,5 prosent.

To fylker viste nedgang i omsetningen: Vestfold og Aust-Ag-
der hadde en reduksjon på henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent for 
bygge- og anleggsbedriftene.

Kilde: SSB

Ser økende 
krim-trussel i 
bygg og anlegg
Kriminalitet er en økende trussel mot bygg- og anleggs-
bransjen, advarer juseksperter. Nå råder de bedriftene 
til å satse enda mer på forebyggende tiltak. 

– Risikoen for ufrivillig å bli involvert i arbeidsmar-
kedskriminalitet er stor og trolig økende. Det kan være 
meget krevende å unngå ulovlig arbeidskraft, sosial 
dumping og bruk av fiktive underleverandører, sier 
Thorkil H. Aschehoug, senioradvokat i advokatfirmaet 
Grette.

– Gode og dokumenterbare rutiner er helt nødvendig 
for å unngå slike situasjoner, mener Grette-partner 
Christopher Hansteen. 

– At dette er vanskelig illustreres godt av medieopp-
slagene om store byggeoppdrag for det offentlige, der 
useriøse aktører opererer i nedre ledd av kontrakt-
kjeden. Jo bedre de interne rutinene er, desto større 
er sjansen for å kunne avsløre og melde fra om slike 
aktører, sier han.

Å bestille riktig reservedel til en tiltrotator kan være utfor-
drende. For Rototilt-brukere blir det nå enklere, når reserve-
delsdatabasen er tilgjengelig på nettet. 

– Det øker tilgjengeligheten og servicenivået både for 
forhandlere og entreprenører. Vi blir en av de første i bransjen, 
om ikke den første, til å åpne reservedelskatalogen uten noen 
form for innlogging, sier ettermarkedssjef Anders Mitterer i en 
pressemelding fra selskapet.

Ved å skrive inn serienummeret sitt får brukeren opp tilpas-
sede sammenstillingstegninger og reservedeler. Deretter kan 
kunden bestille den rette delen hos forhandleren sin.

Reservedelskatalogen finnes på svensk og engelsk på rototilt.
com. Klikk deg videre til Service & Support.

TTS og TOOLS slår seg sammen
Tynset Tekniske Senter AS og TOOLS på Tynset slår seg 
sammen og danner en stor og kraftfull TOOLS-enhet i regio-
nen. Den nye TOOLS-avdelingen vil kunne tilby solid kompe-
tanse, bredt sortiment og gode leveringsløsninger til industri, 
bygg- og anlegg, jordbruk, skogsdrift m.m i hele nordre del 
av Hedmark.

– Med sammenslåingen mellom Tynset Tekniske Senter 
(TTS) og TOOLS skaper vi en mer robust avdeling, som vil 
kunne dekke alle behov gjennom hele året for alle kunde-
grupper, sier en fornøyd regionsdirektør i TOOLS AS, Jørgen 
Eid.

Rototilt med reservedelskatalog på nett
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Rydder i bygge-
grop-regler
Byggegroper kan være store, dype, trange og kompliserte. 
Regler og ansvarsforhold er lite oversiktlige. Det samme 
gjelder tunnelpåhugg. Nå kommer en veileder. 

– En byggegrop er en midlertidig konstruksjon og blir 
betraktet som et hjelpemiddel, ikke et selvstendig bygg-
verk. Av den grunn går byggegroper ofte under radaren 
med tanke hva som bør gjøres av kartlegging og konse-
kvensutredning, sier geotekniker Gunvor Baardvik i en 
pressemelding fra Norges Geotekniske Institutt. 

Hun er sammen med Carsten Hauser leder arbeidsgrup-
pen bak Byggegropveiledningen. 

Arbeidsgruppen har allerede møtt stor interesse og fått 
mange henvendelser fra et bredt spekter av aktører i den 
geotekniske bransjen. Gruppen består av deltakere fra 
entreprenører, byggherrer og rådgivningsfirmaer, og flere 
har tilbudt bidrag i form av faglig ekspertise og kvalitets-
sikring.

Nye 6- til 10-tonns gravere fra 
Wacker Neuson
De nye gravemaskinene sparer opptil 20 
prosent drivstoff, samtidig som de yter 
mer, lover produsenten.
Med egenskaper som Load Sensing 
hydraulikksystemet, som sørger for en 
enkel og nøyaktig betjening, den inno-
vative kinematikken som sørger for 
kreftene under utgraving og en omar-
beidet maskin- og førerhyttedesign for 
ideelt utsyn rundt hele arbeidsområdet, 
setter Wacker Neuson nye standarder 
for å arbeide presist og effektivt, skriver 
selskapet i en pressemelding.
– Tekniske nyvinninger sørger både for 
enkel og intuitiv betjening av maskinene 
og for effektivitet og rentabilitet i bruken, 
spesielt når det er trangt om plassen, 
sier Gert Reichetseder, daglig leder hos 
Wacker Neuson Linz GmbH.

NYTT OM NAVN
AF-Gruppen

Morten Grongstad, konserndirektør for Bygg i AF 
Gruppen, blir ny konsernsjef i selskapet fra 15. 
oktober. Han overtar stillingen etter Pål Egil Rønn.
– Det er fantastisk å få muligheten til å lede et 
selskap med så mange dyktige ansatte. Vi har i dag 
seks forretningsområder, og AF-motoren «drar 

godt på alle seks sylindrene». Selskapets strategi ligger fast og slik 
jeg ser det har vi aldri hatt flere muligheter, sier Morten Grong-
stad. Etter ønske fra påtroppende konsernsjef, vil Pål Egil Rønn 
være tilknyttet selskapet i en overgangsperiode.

Moelven Industrier ASA
Morten Kristiansen er tilsatt som konsernsjef i 
Moelven Industrier ASA. Kristiansen har vært 
konstituert  i stillingen i ett år, etter at tidligere 
konsernsjef Hans Rindal fratrådte i fjor høst.
Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og 
diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har 

vært ansatt i Moelven i perioden fra 1981 – 1994 og igjen siden 
2000. Han kom fra stillingen som direktør i Moelven Industrier 
med ansvar for område Skog.

Sweco Norge AS
Grete Aspelund er utnevnt som ny adm. direktør for 
Sweco Norge AS. Hun overtar etter Tron Kjølhamar.
Aspelund kommer fra stillingen som konsernsjef for 
Nemko AS. 
Hun har bred næringslivserfaring, og bl.a. vært 
adm. direktør for Rambøll Management. Hun har 

lang erfaring innenfor organisasjons- og lederutvikling fra både 
privat og offentlig sektor.
Aspelund tiltrer stillingen 1. januar 2016.

Nye Veier AS
Ingrid Dahl Hovland er ansatt som adm. dir. i Nye 
Veier AS. Hun kommer fra stillingen som adm. dir. i 
Spenncon AS.
Hun har tidligere ledet boligdivisjonen i Selvaag 
Gruppen og før dette ledet en landsdekkende enhet 
i Veidekke, med ansvar for entreprenørtjenester 

innen vei- og tunnelbygging. Nye Veier AS skal være et eget 
utbyggingsselskap for utvalgte prosjekter på hovedvegnettet. 
Hovland tiltrer stillingen senest 1. desember 2015.

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.

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
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AKTUELT AKTUELT

Loendagene 2015 

– Alt har blitt lettere

Maskinfører Terje 
Edelston (42) hadde 
i mange år kjent på 
behovet for å gjøre 
noe med en voksende 
overvekt. Men det ble 
litt halvhjertet. Helt til 
firmaturen i fjor høst. 
En nattprat med kona til 
sjefen forandret alt.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

LOEN / STRYN: – Jeg fikk gode resul-
tater fort. Da ble det lettere å fortsette. 
Jeg er glad jeg satte i gang, sier Terje 
Edelston. 

Han har vært maskinfører i Kveen AS i 
drøyt ti år. Før det kjørte han langtrans-
port i seks år. Kostholdet var sjelden 
spesielt sunt, og fysisk aktivitet var det 
dårlig med. De årene satte sitt preg på 
stryningen. Gradvis ble han mer og mer 
overvektig. 

– Jeg har stort sett sittet i maskinen 
og hatt en sløv livsstil. Jeg har jo følt på 
behovet for å gjøre noe med det. I mange 

år. Men det ble bare halvhjertet, forteller 
han. 

Nattprat
På det meste veide han 161,5 kilo. Helt 
til november i fjor. Da var han med på en 
firmatur til Nederland. 

– En nattlig prat med Sonja satte i gang 
prosessen, forteller han. 

Sonja Øvre-Flo er avdelingsleder for 
Kveen Motor, familiekonsernet Kveens 
verksted og ATV- og snøscooterforhand-
ler. Hun er også gift med daglig leder Jon 
Gudbrand Kveen Øvre-Flo. 

Hun hadde en stund vært bekymret 
for Terje, og benyttet denne kvelden til 
en prat om vekta og helsa hans. 

– Jeg sa jeg ville prøve på naturlig måte, 
og at jeg hadde prøvd å finne ut om kost-
hold og slikt på nett. Men der fant jeg så 
forskjellige svar at jeg ga opp å sitte der 
og lete, forteller han. 

Sonja har utdannelse innenfor ernæ-
ring. Hun tenkte over det Terje hadde 
sagt resten av helgen, og diskuterte det 
med sin mann. Allerede mandag ringte 
hun Terje, og tilbød seg å hjelpe Terje. 

Ombestemte
Først sa han nei. Men etter å ha tenkt 
seg om i fem minutter ringte han tilbake. 
Dette kunne være sjansen. 

– Da ble det alvor, med veiing og greier. 
Fra da og fram til sommeren ble det 

helomvendig for Terje Edelston. Nytt 
kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og 
ukentlig veiing ga stor uttelling. Det første 
drøye halvåret forsvant 50 kilo. 

Vi møtte ham sammen med mentor 
Sonja og sjef Jon Gudbrand på Loenda-
gene i slutten av september. 

– Hva er den største forskjellen? 
– At det er mulig å få tak i klær lokalt! 

Jeg har også funnet ut at jeg liker å gå i 
fjellet. Alt går mye lettere nå. Nattesøvnen 
er også bedre når jeg slipper å gå på do 
3-4 ganger om natta, sier Edelston. 

2083 moh
En sommertur til Lodalskåpa, 2083 meter 
over havet, er et av høydepunktene som 
markerer det store livsstilsskiftet for Terje 
Edelston. 

Til daglig kjører han nå en Volvo 235 
beltegraver. Jobben han gjør med maski-
nen er ikke særlig forandret. Men Terjes 
store forandring er likevel viktig for 
bedriften. 

– Terje har alltid vært en flink kar. 
Det har blitt enklere å være dyktig nå. 
Alt går mye lettere. Den store endringen 
har en god signaleffekt overfor andre i 
firmaet. Den gjør Terje til en forbilde i 
det å ta ansvar for egen helse. Viljen hos 
den enkelte til å ta tak er helt avgjørende, 
sier Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo. n

FØR: Det siste bildet av Terje Edelston før for-
vandlingen. Dette er på firmaturen i fjor høst. 
Da veide han over 160 kilo. FOTO: PRIVAT

NÅ: Dette er Terje på toppen av Lodalskåpa i sommer. FOTO: PRIVAT

SAMMEN: Terje Edelston sammen med sjefen Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo og «mentor» Sonja 
Øvre-Flo, på Loendagene. FOTO: JØRN SØDERHOLM

FLYR HØYT: Kveen AS har et eget heli-
kopterselskap i konsernet. På Loendage-
ne ble det demonstrert hvordan en liten 

Cat-graver kan demonteres og løftes 
med helikopter. FOTO: JØRN SØDERHOLM

FORTS.
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Støper kantstein på direkten

ÅLESUND / LOEN: –Det er veldig tids-
besparende. Det går fint å legge 150-200 
meter om dagen, sier Odd-Ivar Svinø. 

Han er prosjektleder i Svinø Entrepre-
nør AS. Siden i våres har Ålesund-fir-
maet prøvd ut støping av kantstein, som 
alternativ til kanting med Spikma eller 
granittstein. 

Fiber
– Betongbilen tømmer lavstøpbetong 
iblandet fiber opp i maskinen. Betongen 
blir formet og lagt ut med armering i 
ubrutt kantstein, sier Frode Breiteig. 

Han er kantstøpansvarlig i Svinø Entre-
prenør AS, og den som håndterer utstyr 
og kantstøtjenesten for selskapet. 

Maskinen er en amerikansk Gomaco 
Curb Cadet CC 1200, en av 5-6 tilsva-
rende maskiner levert av Ankerløkken 
AS i Norge. 

Tørt
Siden i mai har utstyret blitt prøvd i både 
Svinøs egne prosjekter og på oppdrag for 
andre entreprenører, med gode resultater. 
Det er bare ett forbehold man må ta med 
støpingen: 

– Vi er avhengig av tørt vær. Men da 
er også produktiviteten stor, sier Frode 
Breiteig. 

Fra sin base i Ålesund jobber Svinø 
stort sett i Møre og Romsdal og Sogn 
og Fjordane. Vi møtte karene fra Svinø 
Entreprenør AS på Loendagene. 

Glidestøp
Om dette er nytt for Svinø Entreprenør 
AS, så er er verken teknikken eller utstyret 
til kantstøp i betong nytt her til lands. 

I Arna, Bergen har Asfalt & Maskin AS 
kanstøp på menyen. Lenger sør er Sirdal 
Veibetong AS spesialister på glidestøp i 

KANTSTØP: Denne maskinen har skaffet Svinø Entreprenør et nytt virksomhetsområde. F.v. kant-
støpansvarlig Frode Breiteig, Per Kåre Alvestad og Odd-Ivar Svinø. (FOTO: JØRN SØDERHOLM)

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

Hva er dine planer for 2015?
TIL DAGLIG LEDER

• Få bedre rutiner for anbudshåndtering
• Få kontinuerlig kontroll på økonomien i prosjektene
• Øke produktiviteten

Svinø Entreprenør AS 
har laget seg en ny nisje: 
Støping av kantstein 
direkte på plass. Èn mann 
legger opp mot 200 meter 
om dagen. 

betong. Begge har utstyr og kompetanse 
til kantstøp i mange høyder og formater. 
Det samme har riksentreprenør NCC 

Profilbetong, som i følge leserkommen-
tarer er størst i landet på denne typen 
tjenester. n

FORTS.
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Besta Anna med egen graver
Anna Ullaland tar 
ansvar for opplæring av 
kommende generasjoner. 

Anna Ullaland – kona til Trygve Ullaland 
– fra Florø tar ansvaret for opplæring av 
kommende generasjoner på alvor. Nå har 
hun sørget for at Trygve Ullaland AS har 
fått et eksemplar av Cats minste i stallen. 

– Den er til barnebarna, sa Anna under 
avdukingen av den nye 900-kilosgraveren 
Cat 300.9D i hotellobbyen på Loendagene. 

«Besta» er godt synlig i rosa, med 
varsellys på veltbøylen. Vi ser ikke bort fra 
at Anna selv vil bli observert bak spakene 
på den nye maskinen. n

BESTA: Anna Ullaland sto for 
innkjøp av firmaets minste. Her 

sammen med Pons Rune Ask (t.h.) 
og MEFs Harald Kvame. 

To linjer helt fram
Johannes Vinge hadde med seg to maski-
ner til Loen. En helt ny og en nesten ny. 

Den nesten nye først: Åttetonne-
ren Eurocomach ES 85 SB, med steg 
IV-motor og oppgradert førermiljø. 

Den ble første gang vist i Norge på 
vårens Vei og anlegg. Et annet sted i dette 
kan du lese en test av den maskinen. 

Den andre og enda nyere var super-

komptakte Eurocomach ES 28.2 ZT. Den 
utstilte maskinen var i en tilhengervenn-
lig vektklassen et par hundre kilo under 
tre tonn, men den har også et par større 
”brødre” på opptil fire tonn. 

Et fellestrekk er at de har to hydrau-
likklinjer helt fram. Det gjør det enklere 
å montere rototilt. Det er viktig for 
kundene. 

–  Vi selger nesten ikke maskiner i 
denne klassen uten rototilt, sier Johan-
nes Vinge i Vinge. 

Vinge Maskin AS benyttet for øvrig 
Loendagene til å markedsføre at selskapet 
har skaffet seg en ny forhandler i Stavan-
ger-området. Der har Nesvik Maskin 
kommet inn som forhandler for Vinge, i 
tillegg til egen entreprenørvirksomhet. n 

«Vibrasjonsmåling og bygningsbesiktigelse»

Kontakt Ulrik for en god pris og hyggelig prat!

Ulrik Hasle 
Ingeniør/Daglig leder 
Tel 909 41 640 
E-mail: uh@protechconsult.nu 

NY: Nye Eurocomach ES 28.2 ZT.  
Holder seg ”hengerlovlig” med  
rototilt og én skuff. – Vi selger få 
slike uten tilt, sier Johannes Vinge.  
FOTO: JØRN SØDERHOLM

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

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

REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

Høvelblad HB3N/HB5N
for lastebil

Diagonalplog Rossö 2010
for lastebil/traktor

MÄHLERS, DIN TOTALLEVERANDØR

Sandskuffer SS05C-SS1200
for traktor/hjullaster

Grusstrengspreder GS3800
for traktor

Grusstrengspreder
for veghøvel

Høvelblad Easygrader
for traktor

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

2000, Hardmetall, Perfo osv...

Kom innom oss på 
demoområde nr. 3 
for en hyggelig prat
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Skal du bestille HMS-kort 
eller søke om sentral 
godkjenning? Det kan 
være lurt – og ikke minst 
vesentlig billigere – å gjøre 
det selv fremfor å benytte 
konsulentselskaper. 

Av: Runar F. Daler – rd @mef.no 

Bare spør maskinentreprenøren Martin 
Jarnæs Nilsen. Da den sentrale godkjen-
ningen hans var i ferd med å gå ut, ble 
han oppringt av et konsulentselskap 
som ønsket å hjelpe ham med å fornye 

godkjenningen. Samtidig viste det seg at 
også HMS-kortet hans var gått ut, noe 
konsulentselskapet også kunne være 
behjelpelig med å ordne opp i.

Heller gravemaskin enn data-
maskin
– «Dette skal vi hjelpe deg med,» sa de. 
Jeg skulle ikke behøve å tenke på noen 
ting. Det hørtes jo veldig greit ut at 
de skulle ordne alt, forteller Nilsen til 
Anleggsmaskinen, som møter ham på et 
lite prosjekt på Blaker i Akershus.

– Jeg har holdt på i denne bransjen 
i 30 år, og må innrømme at jeg ikke er 
særlig glad i data. Jeg har alltid satt bort 
sånne ting. Det er jo mye mer lønnsomt 

for meg å sitte i en gravemaskin enn ved 
en sånn maskin, sier han og peker bort på 
laptop-en undertegnede noterer hurtig på.

Rotet bort papirer
– Det eneste jeg måtte gjøre, ifølge 
konsulentselskapet Internsikring, var å 
sende bilde og en underskrift samt noen 
enkle personopplysninger, så skulle det 
hele gå av seg selv. Så jeg sendte dem det 
jeg klarte å finne fram både til HMS-kort 
og sentral godkjenning. Deretter gikk 
det flere måneder uten at jeg hørte noe, 
så jeg kontaktet dem igjen. Da viste det 
seg at jeg måtte sende inn noen referan-
seprosjekter i forbindelse med sentral 
godkjenning, noe jeg så gjorde. Men 

disse referanseprosjektene fikk jeg senere 
i retur fordi det visstnok manglet noen 
mål på grøfter, forteller han.  

– Når det gjaldt HMS-kortet ble jeg bedt 
om å sende inn bilde på nytt. De klarte 
dessuten også å rote bort HMS-kort papi-
rene mine på et tidspunkt, fordi de hadde 
flytta kontor eller noe sånt. Jeg sendte i 
hvert fall bildet på nytt, men det skjedde 
fremdeles ikke noe, fortsetter Nilsen. 

To år og 18.000 kroner
– Nå har det snart gått to år siden denne 
prosessen begynte. Jeg har betalt til 
sammen rundt 14.000 kroner til Intern-
sikring, blant annet for et KS-system som 
visstnok er en forutsetning for å få sentral 
godkjenning. I tillegg betaler jeg en årlig 
vedlikeholdsavgift på ca. 4000 kroner. 
Men fremdeles har jeg ikke fått sentral 
godkjenning. Jeg opplever at de hele tiden 
kaster ballen tilbake til meg. I tillegg har 
jeg stadig fått nye saksbehandlere. Jeg tror 
jeg har måttet forholde meg til seks-sju 
forskjellige personer hos Internsikring. 
Det er godt mulig saken ligger hos meg 
nå; at jeg skulle ha sendt noe tilbake til 
dem. Men jeg har ikke engang orka å 
gjøre noe mer med det. I fjor vinter møtte 
jeg dessuten en bransjekollega som også 
hadde brukt Internsikring. Han hadde 
akkurat samme erfaring som meg, og var 
blitt nødt til å få hjelp andre steder. Der 
og da mista jeg helt trua på at dette ville 
ordne seg. 

En hundrelapp
– Men HMS-kortet har du jo fått fornyet, 
så du fikk i hvert fall hjelp til det? 

– Jeg tror jeg betalte ca. 3000 kroner 
til Internsikring for HMS-kortet, men 
jeg fikk det aldri. Hver gang jeg snakket 
med dem sa de at de skulle ta tak i det, 
men det skjedde aldri noe. Til slutt var 
det et regionalt verneombud som tipset 
meg om at dette var enkelt å gjøre selv 
på nettet – på www.byggekort.no.  Og 
det hadde han jo helt rett i. Jeg gikk inn 
på www.byggekort.no allerede samme 
kveld og fikk umiddelbart en mail som 
var gyldig som HMS-kort inntil det 
ordentlige kortet kom i posten. Og det 
kom knappe to uker senere. Det kosta 
meg vel en drøy hundrelapp, inkludert 

moms og porto, sier han lettere hode-
rystende.

Advarer
Geir Kåre Wollum, regionalt verneombud 
anlegg i Akershus, er mannen som tipset 
Martin Jarnæs Nilsen om hvor enkelt det 
er å bestille HMS-kort selv. Han advarer 
alle bedrifter i anleggsbransjen mot å la 
seg lokke av tilbudene fra disse konsu-
lentselskapene.

– Det er en rekke aktører der ute som 
tilbyr bedrifter hjelp med å søke om 
HMS-kort. Dette gjelder både i bygg- og 
anleggsbransjen og i renholdsbransjen. 
Flere av de samme selskapene tilbyr også 
hjelp i forbindelse med å søke om sentral 
godkjenning. Felles for disse selskapene 
er at de tar seg meget godt betalt for noe 
som bedriftene enkelt kan gjøre på egen 
hånd, sier Wollum.

Lettere enn å grave grøft
– Jeg tror mange ikke er klar over hvor 
enkelt det er å bestille disse kortene 
selv på den riktige nettadressen, som er 
www.byggekort.no. Det er i hvert fall mye 
lettere enn å grave en grøft. Her koster 
det 91 kroner å gjøre akkurat den samme 
jobben som disse selskapene tar tusenvis 
av kroner for. Og det verste er at bedriftene 
uansett må gjøre nesten hele jobben selv 
– fremskaffe passfoto, ta kopi av gyldig ID 
og scanne underskrift, forklarer Wollum.

Bondefanget
– Vi har også sett eksempler på at enkelte 
av disse konsulentselskapene bruker egen 
og ikke bestillers e-postadresse for all 
videre kommunikasjon med den offisi-
elle kortutsteder, Oberthur Technologies 
AS. På den måten blir bestiller-ID aldri 
kjent for kunden, og han er «bondefan-
get» hos disse selskapene. Det går nemlig 
ikke an å registrere ny bestiller på samme 
fødselsnummer og organisasjonsnummer 
senere, hvilket betyr at bedriftene også 
må bruke disse selskapene til re-bestil-
ling. Det ser heller ikke ut til at det er 
noen automatikk i at selskapene følger 
opp når kortene går ut på dato etter to 
år, avslutter han. 

Les Internsikrings versjon av saken på 
side 30. n

– Bestill HMS-kortet selv!

HMS-KORT
Alle virksomheter som utfører 
arbeid på bygge- og anleggsplas-
ser, både norske og utenlandske, 
er pålagt å utstyre sine arbeidsta-
kere med HMS-kort. Dette følger 
av en forskrift med hjemmel i 
arbeidsmiljøloven.  Kravet til 
HMS-kort (også kalt ID-kort eller 
byggekort) skal ifølge forskriften 
bidra til mer effektiv kontroll 
med helse, miljø og sikkerhet på 
bygge- og anleggsplasser, samt 
mer seriøsitet i bransjen. Plikten 
til å utstyre arbeidstakere med 
HMS-kort ligger hos arbeidsgiver.

HMS-kort bestilles på www.bygge-
kort.no (i regi av Arbeidstilsynet). 
Kortet koster NOK 91,09 pr. stk.

SENTRAL 
GODKJENNING:
Sentral godkjenning retter seg mot 
foretak som søker lokal godkjen-
ning for ansvarsrett. Ordningen er 
frivillig og gir en rekke fordeler. 

Sentral godkjenning søker du om 
hos Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK), på www.dibk.no. Tjenesten 
er gratis.

FAKTA

SELVGJORT ER VELGJORT: Maskinen-
treprenør Martin Jarnæs Nilsen med 
HMS-kortet han til slutt bestilte selv og 
betalte en drøy hundrelapp for. 
  

ADVARER: Geir Kåre Wollum, regionalt 
verneombud anlegg i Akershus, advarer 
bedrifter mot å la seg lokke av tilbudene 
fra konsulentselskapene.
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Konsulentselskapet Internsikring mener kunden i dette tilfellet selv er ansvarlig for 
problemene med saksbehandlingen, og tar lite selvkritikk.

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Det er leit at kunden er misfornøyd 
med våre tjenester. Vi jobber stadig med 
å forbedre våre rutiner slik at alle kunder 
blir fornøyde. I denne konkrete saken 
har vi imidlertid hatt problemer med å få 
komplette opplysninger fra kunden – noe 
som etter vår oppfatning er hovedgrun-
nen til at kunden opplever vår service som 
mangelfull, skriver daglig leder i Intern-
sikring, Roald Christensen, i en e-post til 
Anleggsmaskinen.

Kontaktet kunden åtte ganger
Internsikring bekrefter at de har hatt et 
kundeforhold til Martin Jarnæs Nilsen 
siden desember 2013. Selskapet hevder 
kunden ikke har sendt inn det han skulle, 
verken i forbindelse med HMS-kort eller 
sentral godkjenning. 

– Av de to årene som snart er gått, ser 
vi at det (…) gikk åtte mnd. før vi fikk 
noe fra kunden, og på dette tidspunktet 
kom heller ikke alt vi ba om. I perio-
den etter at de første opplysninger var 
mottatt, kontaktet vi kunden åtte ganger, 
både pr. e-post og telefon, uten å få alt. 
Saken ble lagt i arkiv, og dette ble kunden 
opplyst om pr. e-post. Det som manglet 
for å kunne søke om godkjenningen, ble 
listet opp i e-post, og det burde på denne 
måten ikke være vanskelig for kunden å 
få oversikt over det som gjenstod. Når vi 
ikke får inn det vi ber om blir det derfor 
umulig å søke. Dersom kunden nå sender 
inn det vi har bedt om vil vi selvsagt søke 
for ham, men det fordrer at alt kommer 
på plass, opplyser Christensen.

Kunden unnlot å sende inn
Internsikring uttaler videre, via sin 
advokat, at kundens uttalelse om at 
Internsikring skal ha fortalt ham at han 
han ikke skulle behøve å tenke på noen 
ting, er feil. 

– I tillegg til det konsulenten har sagt 
om hva som må til for å få produktene, er 
dette også nevnt i leveringsbetingelsene 
som kunden mottok før bestilling ble 
bekreftet. Dette fremkommer i selskapets 
leveringsbetingelser og bestillingsbekref-
telse, skriver advokaten.

– For begge produktene ble kunden 
informert om hva kunden selv måtte 
sende til Internsikring. For begge produk-
tene unnlot kunden å sende dette inn 
til Internsikring. Dette ble tydeliggjort 
i samtale og ved leveringsbetingelser 
som omtalte produktene og i senere 
kommunikasjon for å sikre gjennomfø-
ring, skriver advokaten videre.

Brønnøysundregistrene
Internsikring er for øvrig uenig i kundens 
fremstilling av denne saken på flere punkter. 
Både når det gjelder hvem som tok kontakt 
først, og at enkelte papirer skulle ha blitt 
«rotet bort», slik Nilsen hevder.

– Vi ser i denne spesielle saken at det 
var kunden som først tok kontakt med 
oss (og ikke omvendt, slik han selv hevder, 
journ. anm.) for å skaffe seg sentral 
godkjenning. Kunden har i ettertid blitt 
kontaktet for de andre produktene. Dette 
er helt vanlig og vår kontakt med kunder 
skjer både ved at de selv tar kontakt og 
ved at vi kontakter dem. Når vi kontakter 
kunden selv, første gang, skjer dette ved 
at vi tar utgangspunkt i offentlig register 
i Brønnøysund, ifølge Christensen.

– Dersom kunden hevder at vi har rotet 
bort noen opplysninger som har kommet 
fra ham, medfører ikke dette riktighet. Noe 
av informasjonen som det ble bedt om ble 

sendt inn, men vi mangler fortsatt kundens 
signatur som er nødvendig å ha på plass for 
å kunne søke. På samme måte som med 
sentral godkjenning stopper derfor søke-
prosessen her, og inntil dette er på plass er 
det ikke noe vi kan gjøre med dette. Kunden 
har på dette også her mottatt en punktliste, 
og det burde derfor ikke være noe problem 
for ham å ha oversikt over det vi ber om. 

Feil beløp
Også beløpene kunden sier han har betalt 
til Internsikring, bestrider selskapet via sin 
advokat. Selskapet bestrider riktignok ikke 
beløpet som sådan, men heller hvordan 
beløpet er fordelt på ulike produkter.

– For KS (kvalitetssystem red. anm.) har 
kunden betalt 3813 kroner. Videre har han 
betalt revisjonsavgift for dette på 4.490 
kroner. Systemet er levert og revidert. 
Videre har han fått og betalt for to andre 
produkter, men dette er ikke KS-system. 
Han har betalt for sentral godkjenning, og 
ID-kort, og her har kunden ikke fremlagt 
de opplysninger Internsikring har anmodet 
om både i samtaler, i leveringsbetingelser, 
og i utallige e-poster, skriver advokaten. 
Han presiserer også at det ble betalt 1500 
kroner pluss moms for ID-kortet, o g ikke 
3000 kroner, som kunden mente.

Kundens valg
– Vi opplever at det er mange som tilbyr 
disse tjenestene, men Internsikring AS 
er en av dem som har vært lengst på 
markedet, og leverer eksempelvis en stor 
del av de innsendte søknader på sentral 
godkjenninger som Direktoratet for bygg-
kvalitet mottar i løpet av et år, fortsetter 
daglig leder Christensen.

– Som profesjonell part forventer Intern-
sikring AS at kunden foretar et veloverveid 
valg når de inngår en avtale med oss. Vi 
informerer om at denne tjenesten finnes, 
og kunden må selv ta dette valget om dette 
er hensiktsmessig i forhold til prisen. n

– Ikke vanskelig for  kunden

Skjermbilde av Internsikrings nettsider.

Også MEF advarer
Konsulentselskaper som tilbyr bedrifter hjelp i 
forbindelse med HMS-kort og sentral godkjenning 
tjener gode penger på dataskye bedrifter. – Gjør 
heller jobben selv, oppfordrer Maskinentre-
prenørenes Forbund (MEF).

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Vi har sett en del tilfeller der slike 
konsulentselskaper tilbyr bedrifter 
hjelp til å søke om sentral godkjenning 
– for svært god betaling. Det er viktig å 
informere om at dette er en nettbasert 
tjeneste som faktisk er helt gratis – hos 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). For 
dem som bruker MEFs KS/HMS-sys-
tem, ligger det også der, forteller Jonny 
Korsnes, KS/HMS-koordinator i MEF. 

Må uansett gjøre litt jobb selv
– Inne på DiBKs nettsider finner man 
skjemaer man kan fylle ut for å søke om 
sentral godkjenning.  Dette er en elektro-
nisk tjeneste, der man kan sende det inn alt 
direkte via nettet. Bestiller man elektronisk 
trenger man ikke engang betale porto for 
postgangen. Felles for HMS-kort og sentral 
godkjenning er at man må gjøre litt jobb 
selv for å få det, uansett om man benyt-
ter konsulentselskap til å hjelpe seg eller 
ikke.  Alle opplysninger må man i praksis 
finne fram selv. Og når man først har gjort 
det, kan man jo like gjerne fylle det inn 
i skjemaet selv, som å sende de samme 
opplysningene til et konsulentselskap for 
at de skal sende det inn – for en dyr penge. 
Jeg vil i hvert fall oppfordre bedriftene til 
å gjøre dette selv, sier Korsnes.

Flere useriøse
Eksemplet i hovedartikkelen er nok 
representativt for mange i bransjen. 
Den typiske maskinentreprenøren har 
mer enn nok å gjøre i det daglige arbei-
det, og vil gjerne slippe å sette seg inn 
i alskens regler, forskrifter og søknads-
skjemaer. Selvsagt er det fristende å 
overlate slike ting til noen eksterne.

– Det er lett å skjønne bedriftene som 
benytter seg av disse selskapene. De har 
ofte mye å gjøre, og de er ofte lite glad i 
papirarbeid. Dette gir grobunn for disse 
selskapene og tjenestene de tilbyr. Felles 

GJØR DET SELV: Jonny Korsnes, KS/HMS- 
koordinator i MEF, oppfordrer bedriftene til 
å gjøre  det selv. 

FORTS.

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

www.dieseltank.no
Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no
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for disse selskapene er at de tar seg godt 
betalt for relativt enkle oppgaver.

Det er en lang rekke selskaper som 
tilbyr slike tjenester, og vi vet at flere av 
disse er å anse som useriøse. Derfor er 
det viktig at man undersøker selskapet 
nøye på forhånd før man benytter seg 
av dem, sier Finn N. Bangsund, spesial-
rådgiver i MEF.

– Flere av våre medlemmer rapporterer 
at enkelte av disse konsulentselskapene 
er meget aggressive i sin markedsføring, 

og de feilinformerer om hva bedriftene 
trenger for å kunne beholde sin sentrale 
godkjenning. 

MEF kan hjelpe
– Vi anbefaler uansett våre medlemmer å 
gjøre denne jobben selv, noe som er helt 
gratis ved sentral godkjenning og nesten 
gratis ved HMS-kort. Har man problemer 
eller utfordringer underveis, anbefaler 
vi dem å ta kontakt med MEFs regions-
kontor, som da vil kunne gi bistand og 

veiledning. Og det er selvsagt kostnads-
fritt for våre medlemmer, avslutter han. n

Vil en forskriftsendring få 
bukt med «problemet?» 
En endring i forskriften 
om HMS-kort på bygge- 
og anleggsplasser er nå 
ute til høring. Arbeidstil-
synet ønsker en tydelig-
gjøring av hvem som kan 
bestille HMS-kortene. 

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Konsulentselskapene som tilbyr bedrif-
ter hjelp til å søke om HMS-kort, søker 
på vegne av bedriftene ved å bruke en 
ansatts – ofte daglig leders – person-
nummer når de fyller ut skjemaet på 
www.byggekort.no.  Der står det bl.a. 
følgende: «Det er kun dersom du er 
utpekt som Bestiller av foretaket du er 
ansatt i at du kan registrere deg som 
Bestiller. Ansettelsesforholdet mellom 
deg og foretaket må være registrert enten 
i AA-registeret (Arbeidsgiver-/ arbeids-
takerregisteret) eller SFU (Sentralskat-
tekontoret for utenlandssaker). Dersom 
du eller ditt foretak ikke oppfyller disse 
kriteriene vil du ikke kunne registrere 
deg som bestiller.»

Denne praksisen, der konsulent-
selskapene registrerer seg som bestiller 
på vegne av bedrifter ved å bruke person-
nummeret til en person derfra; befinner 
den seg innenfor lovens rammer?

Juridisk gråsone
– Først vil jeg si at arbeidsgiver skal 
kontrollere en del fakta i forbindelse 
med denne søknadsprosessen. Når dette 
gjøres via et konsulentselskap, er det ikke 
sikkert alt blir kontrollert på riktig måte. I 
tillegg registrerer vi jo at enkelte selskaper 
tar det vi vil si er en urimelig høy pris 
for denne jobben, sier seniorrådgiver i 
Arbeidstilsynet, Inger Petrea Mowinckel, 
til Anleggsmaskinen. 

– Arbeidsgivers rolle for søknad om 
HMS-kort er noe av det vi ønsker å få tyde-
liggjort i denne forskriftsendringen som 
nå er ute på høring, sier hun. Og utdyper:

– Det har vært litt uklarheter om hvor 

langt denne lovbestemmelsen går i dag, 
rent juridisk. Hva er lov, hva er ikke 
lov? Vi håper nå å få tydeliggjort hvem 
som kan søke om HMS-kort hvis denne 
forskriftsendringen går gjennom.

Tydeliggjøring
– Er det slik å forstå at reglene som beskri-
ves på www.byggekort.no går lengre enn 
det er hjemmel for i den eksisterende 
forskriften?

– Arbeidstilsynet mener ikke det. Men vi 
har ønsket en  tydeliggjøring i forskriften av 
dette så vi kan få en mer ryddig praksis når 
det gjelder konsulentselskapene som bestil-
ler HMS-kort på vegne av arbeidsgiver.

Enklere nettsider
– Kjenner du til hvordan disse konsu-
lentselskapene fanger opp bedriftene som 
har behov for hjelp i forbindelse med slike 
søknader?

– Vi har sett at de er relativt aktive i sin 
markedsføring. Blant annet abonnerer de 
på lister fra Brønnøysundregisteret og 
fanger opp nye firmaer som registreres 
der og kontakter dem nærmest dagen 
etter de er registrert, sier Mowinckel. 

– Vi må for øvrig erkjenne at dagens 
nettsider kan bli enda enklere å bruke enn 
de er i dag. Det har jo skjedd en del siden 
den eksisterende løsningen ble laget i 2007. 
Vi har derfor en dialog med kortutsteder, 
Oberthur Technologies AS, om å fornye 
nettsidene, slik at det vil bli enda enklere og 
tydeligere. Det bør jo ikke være noe vanske-
ligere å bestille HMS-kort enn å bestille 
andre ting på nettet, som f.eks. en flybillett.

Tidligst ved årsskiftet
– Høringsfristen for forskriftsendringen 
går ut i desember i år. Når kan endringene 
tidligst bli vedtatt?

– Det ligger et godt forarbeid her. Hvis 
det ikke kommer store argumenter mot å 
gjøre dette på den måten som er beskrevet, 
antar jeg at departementet kan få dette 
gjennom relativt raskt. Det kommer selv-
sagt an på hvilke høringssvar som kommer 
inn. Kommer det få eller ingen argumenter 
mot, kan det gå ganske fort. I beste fall 
kan forskriftsendringene bli vedtatt fra 
årsskiftet. Kommer det mange nye ting 
«på bordet», kan det bli nye runder, og da 
kan det trekke litt ut i tid. Da blir nok ikke 
endringen vedtatt før et godt stykke ut på 
nyåret, avslutter Mowinckel. n

USERIØSE: Det 
er en lang rekke 
selskaper som 
tilbyr slike 
tjenester, og vi 
vet at flere av 
disse er å anse 
som useriøse, 
sier Finn N. 
Bangsund, 
spesialrådgiver 
i MEF.

(ILLUSTRASJONSFOTO: RUNAR F. DALER)

KAN GÅ FORT: 
Høringsfristen for 
forskriftsendringen 
går ut i desember i 
år. Ifølge Arbeidstil-
synet kan forskrift-
sendringene bli 
vedtatt allerede fra 
årsskiftet.

BRØYTEUTSTYR FOR 
DEN PROFESJONELLE 
BRUKER…

www.overaasen.no

ØVERAASEN AS
Roald Amundsens veg 1
2816 Gjøvik
Tel +47 61 14 60 00
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Wee Trading har ett hovedmål: Å gi kundene våre mest for pengene. Det gjør 
vi ved å hente kvalitetsprodukter rett fra fabrikk – uten fordyrende mellomledd. 

Vi har over 1500 produkter innen kategoriene miljøvennlig energi, landbruk, 
 industri, anlegg, hus, hage, hall/telt og elektriske hjelpemidler. Vår smarte 
webshop gjør handelen enkel – vi sender varene direkte til deg!  
Se vårt store utvalg på wee.no.

På Wee.no får du 
mest for pengene!

Du finner alltid noe nytt, spennende og prisgunstig på wee.no!

AT
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69
5

EPOKE  SIRIUS AST 3800
Tallerkenspreder med og uten befuktning

3-9m3

EPOKE IGLOO 

EPOKE 
AST VIRTUS  
Høyhastighet 
Væske-spreder
7500L - 15000L

Postadresse: Besøksadresse: Org.nr. NO 912101045 MVA
Postboks 70, Haugenstua Østre Aker vei 260 Telefon: 22 82 00 00
0915 Oslo 0976 OSLO Telefax: 22 82 00 01

E-post: firmapost@grindvold.no

Høyhastighet kombispreder
Beholderstørrelse Tørt: 3-9 m3

Beholderstørrelse Væske: 1850 L- 9350 L
Væskespredning 3-11m  
med dyser opptil 90km/t    
Drivsystem: Hydraulisk, hjuldrift 
eller med egen dieselmotor.

Avansert sprederteknologi fra Epoke 

EPOKE 
SIRIUS AST
S-4902

www.grindvold.no

Tallerkenspreder 
for mindre 
kjøretøy/pickup

- mest kvalitet for pengene!

Vi leverer komplett og solid dumperpåbygg på din nye 3 
eller 4 akslede bil. Kontakt oss for nærmere informasjon og 
pristilbud.

Maskintrailer Veldimensjonert og godt utstyrt
semitrailer for maskintransport.

Maskinkjærre Ekstra solid bygd. Tåler sammenligning med 
hvilken som helst konkurrent på markedet! 2 eller 3 akslet.

Tippkjærre Meget solid tippkjærre. Hardox 450. Maskinslepehenger Optimal styrke og stabilitet. 
Utstyrt etter ønske. 

Tipphenger Godt utstyrt tipphenger for krokcontainer.

Teglerverkvn. 17, 3413 Lier  Tlf. 32 80 10 30  salg@scanslep.no  www.scanslep.no
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DRAMMEN: En mur har blitt støpt på en 
eiendom i Drammen. En liten mengde jord 
måtte skiftes ut med stabil og drenerende 
masse som fundament.  

Det er verken bratt terreng, ledninger i 
grunnen eller andre kompliserende fakto-
rer i det lille prosjektet. Arbeidet foregikk 
innenfor eiendomsgrensa. 

Likevel ga kommunen stoppordre. Entre-
prenøren hadde ikke sentral godkjenning 
i TK2, og en annen entreprenør måtte 
overta. 
Årsak: Gravemaskinen sto på kommunal 
vei under gravingen. 

Asfalt
På et annet prosjekt, et annet sted i 
samme kommune ble det i forbindelse 
med tomta til en dagligvarebutikk gjort 
en reasfaltering av noen meter kommunal 
gang- og sykkelvei. Også her med krav 
om sentral godkjenning i TK 2. 

Søke om lokal godkjenning? 
Niks, ikke tillatt. 
Også underentreprenører kreves å ha 
sentral godkjenning i TK 2 for å grave i 
kommunal vei, det holder ikke at hove-
dentreprenøren har det. 

Hvilken tiltaks klasse er dette? 

UKOMPLISERT: Bort med jord, på med pukk. Drammen kommune krevde TK2 for å grave fundament til denne muren. Årsak: Gravemaskinen måtte stå på veien.    (FOTO: JØRN SØDERHOLM) DEKKE: Et lag subbus og nytt dekke på et styk-
ke gang- og sykkelvei. Gjett hvilken tiltaksklas-
se kommunen krevde. (FOTO: PRIVAT) 

Det lille entreprenørselskapet som 
overtok jobben forteller om en frus-
trerende hverdag som entreprenør i 
Drammen, der det stilles påfallende 
strenge krav til sentral godkjenning for 
å grave i eller nær kommunale veier. 

Avvist
Det stilles krav om TK 2 for i det hele tatt 
å ta jobber i kommunen. Men når man i 
neste omgang bruker jobber derfra som 
referanseprosjekter i søknad om tildeling 
eller fornying av sentral godkjenning TK 
2, så blir dette avvist av DiBK.

Årsak: Prosjektet er for enkelt, og skulle 
vært plassert i TK1. 

– Umulig
– Det er umulig å opparbeide seg referanse-
prosjekter i Drammen kommune som man 
senere kan bruke ved søknad om sentral 
godkjenning til Direktoratet for byggkvali-
tet. Med andre ord må man skaffe seg refe-
ranseprosjektene i andre kommuner for å få 
sentral godkjenning. Drammen kommune 
gjør det faktisk med dette UMULIG å kunne 
få sentral godkjenning hvis man bare jobber 
i denne kommunen, sier kontoransvarlig i 

det lille entreprenørselskapet. 
Vedkommende ønsker ikke sitt eller 

selskapets navn brukt i artikkelen. 
Det lille selskapet har fått sentral 

godkjenning fordi det tidligere har jobbet 
på innleie hos større selskaper i andre 
kommuner på Østlandet. 

Mye av virksomheten i dag er konsen-
trert i Drammen, og kontoransvarlige 
er bekymret for at selskapet skal få 
problemer med å få fornyet sin sentrale 
TK2-godkjenning. n

Bruken av tiltaksklasser 
spriker i alle retninger. 
Entreprenører river seg i 
håret over TK-kravene i 
enkelte kommuner. DiBK 
peker på veiledningen, 
og overlater resten til 
kommunene. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SIDE 37SIDE 36 ANLEGGSMASKINEN | NR. 10 | OKTOBER 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 10 | OKTOBER 2015



AKTUELT AKTUELT

Streng graveinstruks i 
kommunen. Begrunnes 
med Statens veiledning. 

– Denne saken startet med at kommunen 
oppdaget tiltak langs veien uten at det 
var søkt om arbeidstillatelse med tilhø-
rende arbeidsvarslingsplan, utstyr var 

plassert på veien. Normalt krever vi da 
at man søker om arbeidstillatelse. Fra 
veimyndighetens side kreves det stort 
sett ikke mer enn at man har godkjent 
kurs i arbeidsvarsling for å få slik tilla-
telse, sier kontrollingeniør Per Olav 
Horne i Drammen kommune. 

Men så enkelt var det ikke. Det skulle 
graves for en mur i eiendomsgrensa inntil 

veien. Det er ofte vanskelig uten å berøre 
veigrunn på en eller annen måte. 

– Ofte får man en undergraving eller 
svekkelse av sideareal på veien. Dermed 
må tiltaket ha tillatelse etter Veglovens § 
57. I denne saken ble det derfor stilt krav 
om at det måtte sendes inn søknad fra 
entreprenør som hadde TK 2, i tråd med 
kommunens graveinstruks, sier han.

– Mangler kunnskap
Kommuner setter selv enkle jobber i tiltaksklasse 2. 
– Skyldes kunnskapsmangel, mener MEF. 

Kommuner som krever sentral godkjen-
ning i høyere tiltaksklasse enn oppdragets 
art egentlig gir grunnlag for er et økende 
problem. 

Det gjelder spesielt ved graving i 
kommunale veier. 

Eksempelet lenger opp i denne saken er 
fra Drammen, men tilsvarende historier 
finnes i mange andre norske kommuner. 
Deres strenge bruk av kravene gjør at 
bedrifter som har sentral godkjenning 
for en gitt jobb likevel ikke får lov til å 
utføre den.

For eksempel at en bedrift med sentral 
godkjenning i TK1 ikke kan ta en jobb 
som i kompleksitet og vanskelighet er 
en TK1-jobb, men som er gitt TK2 fordi 
kommunen krever TK2 ved all graving i 
kommunale veier. 
 
Kunnskap
– Uoverensstemmelsen beror mest sann-
synlig på manglende kunnskap.  Vi er klar 

over at en oppdragsgiver kan stille høyere 
kvalifikasjoner enn kravene i Plan- og 
bygningsloven, og at mange slike saker 
ikke omfattes av plan- og bygningslovens 
byggesaksregler. Men denne ulikheten 
i praktiseringen av de samme kvalifi-
kasjonskravene medfører store proble-
mer for bedriftene når de skal påta seg 
oppdrag og medfører at flere blir stengt 
ute, sier fagsjef Finn N. Bangsund i MEF. 

 Ulik praktisering av tiltaksklasser fra 
byggherres side kan være et problem hvis 
det blir en mismatch mellom hva bygg-
herrer og myndighetene legger i de ulike 
klassene. 

– Denne uoverensstemmelsen har 
medført at en rekke entreprenører ikke 
får utføre oppdrag som de langt på vei er 
kvalifiserte for i den sentrale godkjennin-
gen, sier Bangsund. 
 
Bekymret
Han er fagsjef innenfor offentlig regel-

verk i MEF. Og han er bekymret over et 
tiltakende sprik i bruk av tiltaksklasser 
mellom kommunene og Direktoratet for 
byggkvalitet.

Nå ringer han i alarmbjella, og peker på 
et stort og voksende behov for at kravene 
til tiltaksklasser og godkjenningsområder i 
den sentrale godkjenningsordningen tilpas-
ses fagutdanningene i anleggssektoren. 

– Blir en brems
–  Beskrivelsene av tiltaksklasser må bli 
tydeligere. Det er viktig at dette gjøres i 
samarbeid med bransjen og at myndighe-
tene bidrar til at vi får en mest mulig lik 
praksis. I motsatt fall risikerer vi at den 
nye sentrale godkjenningsordningen blir 
en brems, sier Bangsund.

 Han mener DiBK må være tydeligere 
på hvordan ordningen med tiltaksklasser 
skal forstås og brukes. Her snakker han 
på vegne av en hel bransje som nå sitter 
og venter i spenning på hvordan den nye 
godkjenningsordningen blir.

 – Fra 1. januar forsvinner den lokale 
godkjenningen, og erstattes av en erklæ-
ring. Da blir det kommunale tilsynet enda 

Graveinstruks
I sin graveinstruks krever Drammen 
kommune minimum TK 2 for å få grave-
tillatelse. 

– At bygging av selve muren er TK 
1-tiltak er nok vurdert av byggesak, men 
med graving i veigrunn blir det TK 2. De 
fleste kommuner som har egne gravein-
strukser eller retningslinjer har stort sett 
de samme kravene til tiltaksklasse som 
Drammen, sier Horne. 

Kommunen vurderer å fjerne TK2-kra-
vet til underentreprenør. 

Som grunnlag for kravet om TK2 peker 
Drammen kommune på Byggesaksfor-
skriftens (SAK10) veiledning. 

Dekker
– TK 1 omfatter på vei stort sett legging av 
dekker med belegningsstein, grusdekker, 
betong og asfaltdekker for gang- og sykkel-

veg, innkjørsler, interne veier og lignende. 
Kommunale veier er ikke interne veier. En 
graving kommunal vei svarer mer til TK 2 
ved at man da skal reetablere forsterknings- 
og bærelag i veiens fundament. Kommu-
nale veier har også stort sett mer trafikk 
og høyere standard enn interne veier som 
man finner på typiske private byggefelt eller 
områder, sier Per Olav Horne.

Direktoratet for byggkvalitet vil ikke 
kommentere de konkrete eksemplene 
fra Drammen. 

Ulikt
At Drammen og en del andre kommu-
ner tolker og leser SAK-veiledningens 
retningslinjer om tiltaksklasser temmelig 
ulikt fra direktoratet selv har de heller 
ingen kommentar til. 

– På generelt grunnlag kan vi si at  alle 
prosjekter som er søknadspliktige, både 

i offentlig og privat regi, skal plasseres i 
tiltaksklasse som gjenspeiler vanskelig-
hetsgrad og risiko. Dette har vi beskrevet 
nærmere i vår veiledning til SAK 10, sier 
avdelingsdirektør Steinar Fretheim i DiBK. 
Hva med vurdering av referanseprosjek-
ter? Vil DiBK legge de enkelte kommune-
nes plassering av tiltaksklasser til grunn i 
en søknad om sentral godkjenning? 

– Skal stemme
Nei, den gang ei. 

– Når DiBK vurderer referanseprosjek-
ter i forbindelse med søknad om sentral 
godkjenning, legger vi samme prinsipp til 
grunn: Referanseprosjektene skal stemme 
overens med den tiltaksklassen foreta-
ket søker om godkjenning i, sier Steinar 
Fretheim. n

viktige for å påse at de godkjenninger og 
kvalifikasjonene som oppgis i erklæringen 
faktisk er til stede, sier han.
 Bangsund understreker at bransjen ikke 
ønsker å redusere kravene. – Det skal 
stilles krav til kvalifikasjoner. Men de må 
tilpasses de aktuelle tiltakene i forhold 
til den jobben som skal gjøres, sier han. 

Høring
MEF har blant annet pekt på denne 
problemstillingen i sitt høringssvar til 
Direktoratet for byggkvalitet. 

– Innen anleggsbransjen benyttes kvali-
fikasjonskravene i den sentrale godkjen-
ningen i et bredt omfang. Ikke bare ved 
søknad om ansvarsrett og lokal godkjen-
ning, men også i stor grad av offentlige og 
større private byggherrer, samt kommuner. 
Det er en stor uoverensstemmelse mellom 
hvordan byggherrer fastsetter kvalifika-
sjonskravene/tiltaksklassene og hvordan 
den sentrale godkjenningen praktiserer 
de samme kravene. Uoverensstemmelsen 
har medført at en rekke entreprenører i 
anleggsbransjen nå nektes oppdrag som de 
langt på vei er kvalifiserte for i den sentrale 
godkjenningen. Mange bedrifter kan risi-
kere å få ødelagt sitt næringsgrunnlag som 
følge av dette. Flere har meldt at de vurderer 
å nedlegge sin virksomhet dersom trenden 
fortsetter, skriver MEF i høringssvaret.

Krever TK2 for 
å få grave

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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Nye, «vanlige» lastebiler må ha kollisjonsvarsling og nødbrems. Det systemet 
forstyrres av plogfestet på brøytebiler. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

1. november i år innføres et nytt EU-krav 
automatisk kollisjonsvarslingssystem –
Automatic Emergency Brake System 
(AEBS) – på alle nye lastebiler. 

Systemet består av en radar som sitter 
i grillen på lastebilen og som registre-
rer kjøretøyene foran. Nærmer man seg 
kjøretøyet foran i stor fart vil bremsene 

aktiveres og en lyd- og lysalarm i fører-
hytta vil utløses.

Problemet er at plogfestet blokkerer denne 
radaren på biler som brukes til brøyting. 

BERGEN: Avinor har 
leid tre nye Cat 950M til 
Flesland. 

Maskinene Avinor har signert på er den 
helt nye hjullasteren Cat 950M på 20 
tonn, skiver Pon Rental Norway AS i en 
pressemelding.

950M er den minste av Cats mellom-
store hjullastere. Nytt på 950M er at den 
er utstyrt med Cats spesielle spaksty-
ring, med girskift og vendegir integrert 
i spaken, som for øvrig følger maski-
nensbevegelser og gir fører en veldig god 
følelse med maskinen

NØDBREMS: Det pålagte nødbremssystemet forstyrres av brøytefestet. Men brøytebiler flest er nok unntatt fra kravet. (ARKIVFOTO: JØRN SØDERHOLM) 

På en prototype av et nytt feste, utviklet 
av plogprodusenten Mählers i samarbeid 
med Volvo og Scania, har store deler av 
festet blitt flyttet fra bilen og over til plogen, 
skriver svenske Lantbrukets Affärstidning. 

Registrert
Endringen får i praksis temmelig liten 
betydning for norske brøytebiler. De 

bilene som brukes til brøyting kommende 
sesong er registrert og i drift i god tid før 
1. november i år. På lengre sikt enn ett år 
er det noe mer uklart. 

Innen sommeren 2016 vil Vegdirektora-
tet ta en helhetlig vurdering av om det er 
grunnlag for å gi noen form for unntak når 
det gjelder montering av AEBS på brøy-
tebiler.

Uansett hva Vegdirektoratet bestem-
mer seg for, så er biler med fire aksler 
eller allhjulsdrift unntatt fra kravet. 
Det samme gjelder off road-registrer-
bare biler. Det vil si biler med ekstra 
høy bakkeklaring, drift på flere aksler 
og overheng som tilfredsstiller visse 
inn- og utkjøringsvinkler mot under-
laget. n

Nødbrems-krav endrer   plogfestet

Nye  
ryddepuser

KLART: Tre nye leie-Cater på Flesland. Nå kan snøen bare komme. (Foto: Pon Rental)

VINTER VINTER
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Plogløft
– Samarbeidet med Arctic Machine har gitt et betydelig 
løft for alle parter. Redskapene fra AM har et godt rykte. 
Salget så langt har vært meget bra. Mange kunder har 
fått levert ploger og er klare for ny sesong, sier Erik 
Abrahamsen i Øveraasen. 

Samarbeidet mellom norske Øveraasen og finske Arctic 
Machine ble annonsert sist vår. Arctic Machine har levert 
ploger i farger tilpasset krav i norske driftskontrakter. 

– Det er så vellykket at AM vurderer fargen for alle 
sine ploger, sier Abrahamsen.

Sterk og 
kompakt
Øveraasen har fornyet sin UTV 300 snøfres. Ny motor 
gir mer kraft og bedre dreiemomentskurve. Samtidig 
er både forbruk og støy vesentlig reduser, og utslippene 
tilfredsstiller steg 4-krav. 

Maskinen er kompakt bygget, og gir god sikt for fører. 
En sterkere og mer robust konstruksjon enn tidligere 
skal gjøre at fresen tåler mer juling. Teoriprøvene 

er i gang
Statens vegvesen ruller ut et nytt, nettbasert system for å kontrollere at 
brøytesjåførene kan teorien bak jobben de skal gjøre. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

– Driftskontraktene i Vesterålen er først 
ut med å gjennomføre nettbaserte prøver 
for verifisering av vinterkompetanse, sier 
Torgeir Leland i Vegdirektoratets bygg-
herreseksjon i en artikkel på vegvesen.no.

Nord-Norge er først ute. Der skal rundt 
200 brøytesjåfører nå gjennomføre en 
kunnskapstest på dataskjerm. På landsba-
sis skal rundt 800 personer som har jobb 
med å brøyte og strø riks- og fylkesveger 
gjennom den nye testen.

Driftskontrakter
Dette omfatter 11 av 20 driftsområder med 
nye femårige driftskontrakter. Den samme 
opplæringen og kunnskapskontrollen skal 

gjennomføres over hele landet, etterhvert 
som driftskontraktene skal fornyes.

De nettbaserte prøvene er et resultat 
av et samarbeid mellom Jernbaneverket, 
Trafikverket i Sverige og Statens vegvesen. 
Det er laget et opplegg med felles kunn-
skapskrav og en felles spørsmålsbank som 
skal brukes i gjennomføringen av prøvene. 
Entreprenørene har nå fullt ansvar for 
sjåføropplæringen. Statens vegvesen har 
publisert på Youtube en serie opplæringsvi-
deoer i vinterdrift. Se hele lista på AM.no. 

Kompetansetest
– Hver enkelt sjåfør gjennomfører en 
test og de som består har da dokumen-

tasjon for å jobbe ut kontraktsperioden. 
Entreprenørene vil naturlig måtte ta inn 
nye sjåfører i løpet av kontraktsperioden. 
Disse må gjennomføre en tilsvarende 
kompetansetest koordinert av Vegvese-
nets stedlige byggeledere, forteller Torgeir 
Leland i Vegdirektoratet.

Selve prøven foretas på det utstyr 
trafikkstasjonene har for teoritesting av 
alle som skal ta førerkort for første gang 
eller utvide med nye klasser.

Dette gir også en skjerpet mulighet 
til å verifisere at sjåførene faktisk har de 
papirene de skal ha. n

FJELLFRES: Nye UTV 300 testes i Aurland.  
(FOTO: ØVERAASEN OG E-CO ENERGI) 

TEORI: Alle som skal brøyte for Statens vegvesen må ha teoriprøver. Her er Raymond Rottem bak rattet for Finnmark Entreprenør AS i Vardø for et 
par år siden. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

VINTER VINTER
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VEKTINDIKATOR

LASER

EASYDIGSTIKKSETT

VEIESYSTEMDOKUMENTASJONMaskinstyring
måling & veiiing www.hella.no

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

 I løpet av sommeren er det gjort en vide-
reutvikling av plogen,  med vinger som 
slår 180 grader i tillegg til fjærutløser. 
Snowflex u-plog kan leveres med eller 
uten skråstilling, begge med pendling.  

Om man er redd for at vingene bakover 
i transport kan skade dekk og maskin, så 
har Schulstadsveen en løsning for det også: 

– Vingene kan fikseres slik at de kun 
slår rett ut og 90 grader fram, som en 

tradisjonell u-plog. Dette forhindrer 
skade på dekk og maskin for de som er 
redde for det, sier han. 

Plogen leveres med fester til traktor med 
frontlaster og fronthydraulikk eller HK-feste 
for redskapsbærer opp til 10 tonn. n 

Hektisk høysesong
De som brøyter gjør seg klar til vinteren. Da er det høysesong for de som leverer utstyr. 

– Det er hektisk nå. Mye utstyr som skal 
ut til kunder, sier salgssjef Øyvind Sollien 
i C. Grindvold AS. 

På vei
Ploger, saltspredere og saltblandeanlegg 
er på vei ut eller har kommet til kunder. 

– Da reiser vi ofte til kundene for å 
montere og drive obligatorisk dokumen-
tert opplæring, forteller han. 

Grindvolds to år gamle agentur på 
Meiren ploger fikk et skikkelig oppsving 
i år. En ordre på 30 ploger til Veidrift AS, 
som blant annet driver kontrakter i Follo 
og Østfold, ga et solid bidrag her. 

Selskapet er involvert i forskningspro-
sjekter der avansert teknologi på salte-
utstyret skal bidra til større nøyaktighet 
på saltingen. Det kommer vi tilbake til i 
senere reportasje.

LEVERT: Øyvind Sollien takker driftssjef Jørn Johansen i Veidrift AS for leveransen. Selskapet har 
fått Follo-kontrakten, og fikk tidligere i høst overlevert 30 ploger og nytt salteutstyr. 
(FOTO: C. GRINDVOLD AS) 

KLAR: Snowflex har 
fjærende skjær. 
Inkludert svingramme 
og lange vinger veier 
den 1350 kilo.

innovativa entreprenadredskap

UFo redskap
stora JoBB krÄver Lite Mer av aLLt.

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

www.UFoaB.se
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PROSJEKT: GOSLAND KRAFTVERK PROSJEKT: GOSLAND KRAFTVERK

– Vel, maskinførerne våre er både 
drevne og svært allsidige, så det har 
gått veldig greit. Og vi har jo vært 
med å bygge mange kraftverk tidli-
gere, selv om dette er første gang 
vi er hovedentreprenør for et, sier 
prosjektleder i Flage Maskin, Erik 
Flage. Firmaet har 10-15 mann på 
prosjektet, og opp mot 20 på det 
meste, noe som tilsvarer nesten en 
fjerdedel av bedriftens ansatte. 

Bypassveier
– Men for all del; det er klart det 
er bratt her. Det er en utfordring å 
transportere masser opp og ned. Vi 
må jo blant annet frakte både betong-
masser og de store 800 mm-rørene 
opp her. Noe av det første vi gjorde 
på prosjektet var å kjøre inn hogst-
maskiner for å hogge til hovedtra-
seen. Og selv det var ikke enkelt i så 
bratt lende. Vi fikk laget en midler-

tidig anleggsvei, hvor vi har kjørt 
med dumper, men det er i bratteste 
laget. Enkelte steder har vi derfor 
måttet lage noen veier inn fra skrå – 
bypassveier, som vi kaller dem – for 
å få tilgang med maskinene, forklarer 
Flage. 
– Likevel kunne det selvsagt vært 
verre. Det er jo ikke uvanlig å måtte 
benytte helikopter på slike kraft-
verkprosjekter. Det har vi heldigvis 
sluppet her.

Stor fallhøyde
Det er Voss Energi som er byggherre 
for det nye Gosland kraftverk, hvor 
fem lokale gårder er grunneiere. 
Forventet strømproduksjon ved 
kraftverket er 10,9 GWH i året, noe 
som tilsvarer strøm til ca. 550 gjen-
nomsnittshusstander, ifølge prosjekt-
leder Flage.
   – Hovedrørgata er ca. 1100 meter, 

fra inntaket på toppen og ned hit til 
det som skal bli selve kraftverket. 
Fallhøyden er på hele 329 meter. Opp 
mot 1,43 kubikkmeter vann vil renne 
gjennom her i sekundet når det åpner 
i april neste år, sier han.
– Kraftverket skal for øvrig utnytte 
fallet fra to elver; Vindsand og 
Nesthus. En del av vår kontrakt er å 
lede Vindsandselva over til Nesthu-
selva, slik at de sammen går nedover 
til kraftverket. Vi er nesten ferdige 
med hele hovedrørgaten her nå, og 
er også snart ferdig med sideinntaket 
fra Vindsand.

Lakseelver
I og med at begge elvene er gyteplass 
for bl.a. laks, må det tas spesielle 
hensyn.

– Det er satt krav til minstevann-
føring i elven. Det må kontinuerlig 
renne minst 50 liter i sekundet på 
sommeren og 20 liter i sekundet på 
vinteren. I tillegg skal noe av vannet, 
når det har kommet gjennom kraft-
stasjonen, ledes tilbake til den neder-
ste delen av Vindsandselva, forkla-
rer Jan Olav Eitrheim, anleggsleder 
i Flage Maskin.

– Det er for øvrig svært strenge 
krav til dokumentasjon når det 
gjelder selve rørleggingen. At det er 

Ekstremprosjekt 
på Voss  

[eller Forside-1 hvis det ikke blir brukt som forside]

Oppe i fjellsiden, like utenfor Voss sentrum, 
holder Anleggsmaskinens utsendte seg fast i 
en trerot mens hans knipser bilder nedover 
mot Vangsvatnet. Utsikten er upåklagelig, men 
terrenget er svinaktig bratt. Å bygge et kraftverk 
akkurat her må jo by på utfordringer. 

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Undertegnede ville i hvert fall ikke vært 
maskinfører i denne skråningen. Letter 
man på den ene skinka for å slippe en 
fis, risikerer man vel at hele maskinen 
ruller nedover fjellsiden. Eller? 

BRATT: Det har vært 
litt av en utfordring å 
transportere masser og 
rør opp og ned det bratte 
terrenget. Men de har klart 
seg uten helikopter.
(FOTO: TOR BJARNE CLAUSSEN – 
FLAGE MASKIN AS).

FORTS.

FORTS.

Sted: Voss
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PROSJEKT PROSJEKT

mye kurvatur i rørgata gjør dette ekstra 
viktig. Vi må blant annet ta bilder og 
målinger av alle rør og skjøter. For å 
sikre mot eventuelle rørbrudd, er det en 
rørbruddventil på toppen av rørgata, som 
stenger av vanntilførselen hvis det blir 
trykkfall på røret. I tillegg har vi brukt 
duktile støpejernrør hele veien, noe som 
ikke er så vanlig. Ofte benyttes GRP-rør 

når man kommer over på lavere trykklas-
ser, sier han.

HMS/KS
– I tillegg til det bratte terrenget har vi 
også operert med relativt dype grøfter 
langs hele rørtraseen. På det dypeste har 
det vært 5-6 meter fra kanten og ned til 
den utsprengte rørgategrøfta. Derfor 

har det bl.a. vært viktig rent sikkerhet-
smessig å påse at det ikke ligger løse 
steiner e.l. i skråningene. Vi har selv-
sagt strenge rutiner i forbindelse med 
sikker-jobb-analyser, og vi bruker MEFs 
HMS/KS-system flittig, fortsetter Eitr-
heim.

– Langs traseen går det også noen 
eksisterende høyspentledninger, som 

måtte kobles ut i perioder mens vi holdt 
på med arbeidene i rørgata. Voss Energi 
har likevel sørget for at dette har gått 
helt ubemerket hen for både beboere og 
bedrifter i området.

Naturinngrep
Det er ikke fritt for at et 1100 meter 
langt sammenhengende anleggsprosjekt 

nedover fjellsiden i det jomfruelige, pitto-
reske landskap på Voss, er godt synlig. 
Derfor har Norges Vassdrags- og Ener-
gidirektorat (NVE) lagt klare føringer 
for hvordan entreprenøren skal operere i 
området, og ikke minst hvordan området 
skal fremstå når prosjektet er over.

– Vi har et 40 meter bredt område 
oppover langs hele rørgata, som vi ikke 

kan bevege oss utenfor. Det er viktig ikke 
å gå utenfor de føringer som NVE har 
lagt; det er de som har gitt konsesjo-
ner og de som legger premissene. Disse 
begrensningene er satt for å minimere 
inngrepet i naturen så mye som mulig, 
sier anleggsleder Eitrheim.

FORTS.

40 M BREDT: Norges Vassdrags- 
og Energidirektorat (NVE) har 
lagt føringer for hvordan en-
treprenøren skal operere. Blant 
annet kan de ikke bevege seg 
utenfor et 40 meter bredt områ-
de oppover langs hele rørgata.
(FOTO: TOR BJARNE CLAUSSEN – FLAGE 
MASKIN AS).

SIDE 49SIDE 48 ANLEGGSMASKINEN | NR. 10 | OKTOBER 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 10 | OKTOBER 2015



PROSJEKT PROSJEKT

Naturlig ettervekst
– Det er også en utarbeidet en egen landskaps- og 
miljøplan på prosjektet, av en landskapsarkitekt fra 
Muliticonsult. Landskapsarkitekten har bl.a. hatt gjen-
nomgang med maskinførerne, slik at de er innforstått 
med hvordan de skal forholde seg til dette naturområdet, 
fortsetter prosjektleder Flage.

– Når jobben er ferdig skal all jorda vi har gravd ut 
legges tilbake igjen der den lå. Og den skal ikke «strykes 
av» og bli slett og glatt. Tvert imot skal den forlates i litt 
rufsete stand, men uten at kvister stikker opp. Deretter 
skal naturen ordne opp selv, og det skal ikke plantes nytt 
her. Tanken er at den vegetasjonen som opprinnelig var 
her, skal komme tilbake på naturlig vis etter en stund. Det 
er bedre enn å ende opp med et 40 meter bredt unaturlig 
og knall grønt belte oppover fjellsiden, avslutter han. 

FAKTA
BYGGESTART: April 2015
FERDIGSTILLELSE: April 2016
BYGGHERRE: Gosland kraft AS 
(eiet av Voss Energi)
HOVEDENTREPRENØR: Flage 
Maskin AS
KONTRAKTSSUM: Ca. NOK 15 
mill. (eks. mva.)

329 M HØYT: Den 1100 meter lange rørgata har en fallhøyde på hele 329 meter. Opp mot 1,43 kubikkmeter vann vil renne gjennom kraftverket når 
det åpner i april neste år, ifølge prosjektleder Erik Flage.

800 MM: Entreprenøren benytter 800 mm duktile støpejernrør langs hele 
rørgata. Dette er ikke vanlig, ifølge anleggsleder Jan Olav Eitrheim.

550 HUSSTANDER: Selve kraftverket under bygging, som Flage Maskin 
selv gjør betongarbeidene til. Forventet strømproduksjon når kraftver-
ket tas i bruk er 10,9 GWH i året, noe som tilsvarer strøm til ca. 550 
gjennomsnittshusstander, ifølge prosjektleder Flage. 

FØRSTE GANG: Flage 
Maskin og prosjektleder 
Erik Flage har vært med 
å bygge flere kraftverk 
tidligere, men dette er 

første gang bedriften er 
hovedentreprenør for 

et. Nesten kvartparten 
av bedriftens ansatte er 
involvert på prosjektet.  

IKKE PLANTES NYTT: Når prosjektet er ferdig skal all jorda som er gravd 
ut legges tilbake igjen der den lå, og den skal forlates i litt rufsete stand. 
Deretter skal naturen ordne opp selv, og det skal ikke plantes nytt.

CableBuster er en liten passiv kabelsøker. Den har 
ikke noe visuelt display og ingen automatikk, men 
er til gjengjeld så liten at man kan ha den i lomma 
og så billig at gravemaskinførere kan ha hver sin. 
Du hører magnetisk støy (radiostøy) fra kablene i 
øretelefoner - modulert med en tonefrekvens som 
følger signalstyrken og gjør det enkelt å høre maksima 
og minima. Den vil også i en del tilfeller kunne påvise 
metallrør passivt, særlig hvis røret også er brukt som 
jordledning, slik det var vanlig før plastrørenes tid.

Har ditt firma råd til 
å grave av en kabel?

Kontaktinfo:
www.holte-electronics.no
TLF: 48120181
post@holte-electronics.no

CB DiffAnt 
villedes ikke av radiosignalerCableBuster

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

ENGCON EC219 
TILTROTATOR

engcon er verdens ledende produsent av tiltrotatorer, 

og med den nye generasjonen i 2-serien settes det 

en ny standard. Av fordelene kan vi nevne en tiltvinkel 

på 45 grader, økt servicevennlighet, økte fôrings-

dimensjoner, hydraulikkmotor på venstre side og 

integrert sentralsmøring. Det sistnevnte, at alle 

smørepunkter er trukket frem til én og samme 

smøreblokk, sparer mye tid og penger for 

entreprenøren.

1+1
WARRANTY

EC219 
14-19 tonn

NYHETER
 + Oppfyller europeisk sikkerhetsnorm

 + Innstøpte smørekanaler, alle smøre- 

kanaler ført frem til én og samme 

smøresentral

 + Kraftige over- og underdeler

 + 45° tiltvinkel

 + Rotasjon ∞

 + Tiltsylinder har innebygd lastventil 

som standard – gjelder alle styre-

systemer

 + Gripesylindre* på modeller med 

grabb*, og ss9 er utstyrt med dump- 

ventil for å unngå midlertidig trykk-

fall ved retningsendring

 + Justering av bryteklaring uten de- 

montering

 + Tiltakslinger har fått økt lagrings-

flate
 + Tilpasset engcons proporsjonale 

styresystem Microprop DC2 for 

trinnløs styring med høyeste presis-

jon og fjernsupport via mobilnettet 

 + Sekskanals svivel gir mulighet til å ha 

både integrert grabb og ekstra hyd- 

raulikkfunksjon

 + Takler høy brytekraft innenfor angitt 

maskinklasse

 + Maksimal tiltkraft

 + Høyt dreiemoment   

 + Moderne ventiler gir drivstoffbe-

sparelse.

* Tilleggsutstyr

14-19 tonn

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

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Størst i Norge på veirekkverk

Over 40 års erfaring

MEF-medlem

48 ansatte og en omsetning 
på over 150 millioner

Bedre oversikt, mindre papirarbeid

salg@smartdok.no

www.smartdok.no

ORDRE

TIMER

SPRENGSTOFF

BYGGEKORTLESER

VARER

SKJEMA

VERKTØY

KJØRETØY

RODELISTE

+47 904 03 333

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
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«Anleggsvei på 
fjellet vinterstid er 
veldig tøff kjøring»

Sted: Skjerka, Åseral

UTSTYR UTSTYR

Tøffe kjettingtak på Skjerka
TT Anlegg kjørte dumperkjettinger i filler på 
Skjerka-anlegget sist vinter. Etter en runde 
med ekstra spesialherding ble det andre boller. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

– Kjettingene holdt ikke til den kjøringen, 
sier Finn Ugland i TT Anlegg AS. 

Han sikter til anlegget på Skjerka-dam-
mene, der TT Anlegg AS og Skanska 
bygger videre på et kraftanlegg for Agder 
Energi. 

Røk
I forbindelse med bygging av en anleggs-
vei sist vinter opplevde TT Anlegg at nye 
kjettinger til 40-tonns dumpere sviktet. 
Tunge lass i bratte kneiker på vinterføre 
ble tøft, og kjettingene røk i bekymrings-
fullt antall. 

I samråd med leverandøren Nøsted 
Kjetting AS i Mandal ble alle kjettinger 
til dumperne på Skjerka-anlegget tatt inn 

til en runde med ekstra herding av stålet. 
– Etter det ble det en helt annen kvali-

tet. Da holdt de. Anleggsvei på fjellet 
vinterstid er veldig tøff kjøring. Det er 
helt umulig å kjøre uten kjetting, sier Finn 
Ugland. 

Pigger
Maskinene var satt opp med seksjons-
kjettinger med pigger. 

–  Noen leverer ”piggkjetting” med 
påsveisede stykker av firkantstål. Men 
det fungerer dårlig. Det må være skikkelig 
piggkjetting, sier Ugland. 

Han er godt fornøyd med et mange-
årig samarbeid TT Anlegg har hatt med 
Nøsted Kjetting AS. 

Skjerka-kjettingene var dimensjonert 
etter maskinstørrelsen, men måtte altså 
likevel gjennom ekstra herding for å 
holde. 

– Husk å beregne kjetting etter hvor 
tung du er MED lass. Og tenk på riktig 
kjetting til underlaget, råder Tom Petter 
Olsen i Nøsted Kjetting AS. 

Han mener de fleste kjettingkjøpere vet 
godt hva de vil ha. Spesielt de som heller 
kjøper kvalitet enn lavpris Kina-produk-
ter. 

– Mange er ute etter god kvalitet. Det 
vet at det lønner seg å betale for stålet, 
sier Olsen.  

ØDELAGT: 40-tonnerne kjørte kjettinger i 
filler. Etter spesialherdig ble det bedre.  
BEGGE FOTO: AGDER ENERGI, ANDERS MARTINSEN

PIGG: Dumperne kjørte 
på vanlige seksjons-
kjettinger med pigg. 
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” RANGER  
    DIESEL

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

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

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

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

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

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

POLARIS ATV SELGES FRA 
58.320,- eks. mva.
(72.900,- inkl. mva.)

BESØK OSS PÅ

RANGER 6X6SPORTSMAN 570 UTESPORTSMAN 800 6X6 SPORTSMAN XP 1000 RANGER EV – Elektrisk RANGER 570 RANGER DIESEL HDACE 570

VELG TRYGT – VELG MARKEDSLEDEREN

Ett samarbete med Santander Consumer Bank

WWW.POLARISINDUSTRIES.NO  •  FACEBOOK.COM//POLARISNORWAY

AGROTEKNIKK 2015
26. – 29. NOVEMBER

2015

Vinteren nærmer seg!

MHC-700 MHT-700 MH-700

Mobil Steamgenerator fra Steamrator Oy Finland

Bestill før vinteren kommer. Tine snø og is før støpning.  
Holde anleggstomta isfri. 200 grader steam etter 3-5 min fra start.
Enkel betjening. Alle instruksjoner på norsk.  

Kontakt oss for tilbud og leveringstid.

e-mail: haro-a@online.no
web: www.hamarketing.no

Tlf: 902 08 047
Eillef Guttormsensvei 5
3610 Kongsberg

Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

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

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

MOLOK® DYPOPPSAMLER

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

AVFALLSHÅNDTERING

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



AKTUELT

Verdens mest brukervennlige maskinstyring 
har nå blitt enda bedre!

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

• Ny og svært følsom lasersensor

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

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

God kvalitet til en gunstig pris!

DigPilot GNSS Rover

Theis TPL2N
Tofallslaser med autoslope, 
fjernkontroll og kikkertsikte

BlåBlå 
VeisaTsing
På centimeter’n
Blinkens landsdekkende 
posisjonstjeneste godt 
mottatt i anleggsbransjen. 
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

I januar i år lanserte Blinken AS 
en ny, landsdekkende posisjonstje-
neste. Tjenesten, som har fått navnet 
TopNETLive, er basert på et samar-
beid med Statens kartverk og Topcon 
Europe.  Grunndataene kommer  fra 
alle Kartverkets referansestasjoner, 
og dataene blir foredlet og formidlet 
videre til brukerne i sanntid ved hjelp av 
programvare fra Topcon.

Full kontroll
– TopNETlive brukes av bedrifter i 
anleggsbransjen, stat og kommune som 
har behov for centimeters nøyaktighet. 
Siden oppstarten i januar 2015 har vi 
allerede ca. 600 brukere av tjenesten. 
TopNETlive er utstyrsuavhengig, 
den kan brukes med alle GNSS-mer-
ker og den er operativ døgnet rundt 

hele året. Kundene sparer både tid og 
penger, samtidig som de får nærmest 
full kontroll på abonnement og jobber 
som de tidligere ikke har hatt, sier Anita 
Bang-Larsen, salgs- og markedsansvarlig 
for TopNETlive i Norge.

Webside og mobilapp
– Dette er per i dag den eneste slike 
tjenesten som gir brukerne tilgang til 
egen webside og mobilapp. Hver enkelt 
bruker av et abonnement har sin egen 
side, mens en administrator vil ha en side 
med full oversikt over alle firmaets abon-
nementer. Dette er spesielt interessant 
for bedrifter med mange maskiner og 
stikningsutstyr, fortsetter hun.

– Bruker og administrator kan se 
i kartet når maskiner og stikkere er 
oppkoblet og hvor i landet de befinner 
seg. De kan også se hvordan kvaliteten 
på oppkoblingen er og hvor mye tid og 
data hver enkelt maskin bruker. Ønsker 
man å se tidligere oppkoblinger, har man 
tilgang på historikk ett år tilbake i tid. I 
tillegg kan brukerne se «live» i et kart 

om Kartverkets stasjoner er operative 
eller ikke, samt få informasjon om den 
enkelte stasjon.

Fra null til full oversikt 
Vestlandsentreprenøren K. A. Aurstad 
AS, som holder til like ved Ørsta-Volda 
lufthavn, er blant bedriftene som har tatt 
TopNETlive i bruk. Avdelingsleder for 
geomatikk og maskinstyring i selska-
pet, Edvin Dale, er svært fornøyd med 
tjenesten.

– Tjenesten ble startet opp av Blinken i 
januar i år, og vi har vært med fra begyn-
nelsen. Det åpnet en helt ny verden 
for oss når det gjelder å ha oversikt og 
kontroll på GPS-utstyr som bruker 
korreksjonsdata. Totalt fordeler dette seg 
på 40 enheter; 22 anleggsmaskiner og 18 
personlige stikningsrovere. Vi har beveget 
oss fra null oversikt til full oversikt på alle 
punkter, sier Dale.

– Tjenesten fungerer som korreksjon 
til våre GPS-enheter, som er nødvendig 
med tanke på gjeldende krav til nøyaktig-
het. Vi kan selvsagt gjøre dette ved å sette 

FULL OVERSIKT: Fra kontoret sitt har Edvin 
Dale full oversikt over når K.A. Aurstads maski-
ner og stikkere er oppkoblet og hvor i landet de 
befinner seg. (Foto: Gunnar Ingvald Frøholm).

opp egen base, men det fører til større 
behov for eget utstyr og ekstra admi-
nistrasjon. På mer permanente, større 
anlegg har vi derfor egen base, men ellers 
bruker vi tjenesten fra Blinken. Med den 
kan vi være klare på prosjektet umiddel-
bart, da dette ikke krever egen tilrigging. 
TopNETlive tilfredsstiller alle våre krav 
til nøyaktighet, og er tilnærmet på høyde 
med egen base, forteller han.

Tidsbesparende
Nettsiden og mobilappen som inngår i 
TopNETlive er hyppig i bruk hos Aurstad.

– Websiden gir oss muligheten til å 
sjekke i sanntid hver enkelt bruker og 
eventuelle problemer denne måtte ha. Vi 
har også full tilgang til å kontrollere status 
på alle baser i nettverket. På den måten 
kan vi fort finne ut om det er problemer 
med basene som gjør at signalene ute på 
anlegget er dårlige, eller om det er feil på 
vårt eget utstyr. Det gir oss muligheten 
til å opptre selvstendig og sparer oss for 
unødvendig frustrasjon dersom noe ikke 
fungerer som det skal, sier han.

– Tjenesten er også svært tidsbespa-
rende for oss. Ting vi tidligere brukte flere 
timer på å oppklare og få tilbakemeldinger 
på, finner vi nå ut på noen få minutter ved 
hjelp av nettsiden og noen enkle taste-
trykk, avslutter han. n
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Styrt boring, AT-boring, hammerboring, tunnelering, rørpressing, utblokking, 
inntrekking, strømpeforing… Olimbs nye bestillerhåndbok gir oversikt over 
mulighetene innen gravefri rørlegging og -fornying.

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Olimb og Rørfornying Norge har tidligere 
utgitt en tilsvarende håndbok rettet mot 
privatmarkedet, som er trykket i 30.000 
eksemplarer. 

– Vi så at behovet for bestillerkompe-
tanse også var til stede i det offentlige 
markedet. Denne nye boka er skrevet 
av oss, men vi har også fått inn bidrag 
fra andre dyktige aktører i bransjen. Jeg 
er svært takknemlig for alle de som har 
bidratt til dette arbeidet, sa adminis-
trerende direktør i Olimb Group, Carl 
Christian Sibbern, til de rundt 50 frem-
møtte på Olimb-dagen, som fant sted på 
«Hver gang vi møtes»-gården Kjærnes 
gård i Våler kommune. 

– Dette er et ganske stort skritt for oss 
som entreprenør. Vi håper dere bidrar til 
at dette verket utvikler seg og blir bedre 
og bedre i årene som kommer. Ja, det er 
sikkert fullt av skrivefeil og enkelte fakta-
feil, og nei, vi har ikke oppskriften på alt, 
men det er en start, sa han.

Øke nysgjerrigheten
Sibbern skriver selv i håndboka at hensikten 
med den er å gi bestillere et bedre grunnlag 
for å vurdere de ulike produkter og løsnin-
ger som finnes innen gravefrie metoder.

Espen Killingmo fra rådgiverselskapet 
Sweco skriver at frykten for ny teknologi 
og sjansen for at noe går galt ofte har 
overskygget potensialet NoDig-meto-
dene har. Litt av formålet med boka er 
nettopp derfor å øke nysgjerrigheten og 
senke terskelen for å ta i bruk nye metoder. 
I forhold til konvensjonell graving viser ofte 
NoDig-metoder seg å være kostnadseffek-
tive, de beslaglegger mindre areal, skaper 
mindre ulemper for publikum og har en 
kortere anleggstid, skriver han i boka, som 
nå skal distribueres til stat, kommuner, 
skoler, industrien, studenter og andre inter-
esserte innen vann- og avløpsbransjen.

På agendaen
Direktøren for interesseorganisasjonen 
Norsk Vann, Torill Hofshagen, hadde 

æren av å stå for selve «avdukingen» av 
den nye håndboka, sammen med Sibbern. 
Hun hadde mye på hjertet angående 
vann- og avløpsnettet i Norge. 

– Ledningsnettproblematikk er et tema 
som har kommet stadig mer på agen-
daen de senere årene. Heldigvis! Lenge 
var det mest fokus på å bygge ut de store 
behandlingsanleggene, mens det som 
ligger nedgravd kom litt i skyggen. Derfor 
er jeg glad for at bransjen nå ser ut til å 
ha fokus på både behandlingsanleggene 
og ledningsnettet på én gang, sa hun til 
forsamlingen.

Syv ganger rundt ekvator
Hofshagen fortalte at de 280.000 kilo-
meter med ledninger for vann og avløp 
som finnes i Norge ville kunne rekke syv 
ganger rundt jorden ved ekvator. Man er 
imidlertid nødt til å doble dagens forny-
elsestakt på ledningsnettet fram til 2040 
for å sikre tilstrekkelig kvalitet, ifølge 
Norsk Vann.

– Hvis vi skyver investeringsbiten foran 

oss vil det samfunnsøkonomisk ha en 
mye høyere sluttsum. Og det er jo også 
ganske umoralsk å overlate regningen til 
barn og barnebarn.

– Det vil koste mye å komme opp på 
en dobling av fornyelsestakten, men det 
vil koste enda mye mer å la være, slo hun 
fast.

NoDig-potensial
Norsk Vann-direktøren er likevel opti-
mistisk på bransjens vegne, og skrøt av 
Olimbs bidrag med gravefrie løsninger.  

– Jeg er optimist med tanke på at vann-
bransjen skal klare å omstille seg til en 
nødvendig fornyelsestakt for lednings-
nettet. Jeg er veldig glad for at Rørfor-
nying Norge og Olimb tar medansvar 
når det gjelder kompetanseutvikling og 
-formidling i bransjen. Vi vet alle hva 
gravefrie løsninger har av potensial, at 
vi antageligvis har tatt det for lite i bruk 
i Norge, og at det må bli en viktigere del 
av verktøykassa for kommunene frem-
over, sa hun. n

Olimb lanserte NoDig–håndbok

AVDUKING: Adm. Dir. i Olimb Group, Carl Christian Sibbern, og direktør for Norsk Vann, Torill Hofshagen, sto for selve «avdukingen» av den 
nye håndboka, som har fått navnet «ABC for gravefri framtid».

STYRT BORING: Ved styrt boring kan rør etableres med små terrenginngrep i store dybder og under 
vanskelige grunnforhold. Dette ble demonstrert på Olimb-dagen. Her kommer pilotrøret opp av 
bakken. Boreriggen står til venstre i bildet. 
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SANDNES: Vi møter henne inne på det 
gigantiske anleggsområdet til Velde på 
Kylles ved Sandnes i Rogaland. Hun skal 
ta fagbrev for å bli fjell- og bergverksar-
beider hos Velde Fjellboring.

Salve
To til tre ganger i måneden sprenger 
hun en storsalve med dynamitt inne 
på anleggsområdet. Da settes 100 tonn 
sprengstoff av i én enkelt salve. 

– Jeg fyller tretti tonn dynamitt ned i 

fjellet i hver ladning, forklarer hun.
Da vi møtte henne var det ikke tid for 

å skyte storsalve, kun en mindre spren-
ging av fjell. 

Boreriggen hun bruker er en Atlas 
Copco Roc D3 uten hytte.

– Jeg styrer maskinen ved hjelp av to 
spaker på radiopanelet, forklarer hun, 
mens hun står noen meter fra maskina. 

Det er noen varmegrader i lufta, men 
det blåser kaldt og det hagler litt. Silje 
Helen Haver er iført varme klær, skjerf, 

hansker, lue og utenpå lua en hjelm med 
hørselvern.

Hun starter maskina. Boretårnet styres 
i vater. Så begynner boringen av hullene i 
fjellveggen. Silje Helen blir nesten borte i 
en sky av støv. Men når hun starter støv-
sugeren, blir det klar sikt igjen, strålende.

Peiling
Alt ser lett ut når hun jobber – som det 
gjerne gjør når folk med peiling holder 
på med praktisk arbeid. I fjellveggen er 

Silje Helen får kick av 
å sprenge fjell
Lærling Silje Helen Haver (20) synes det er en fantastisk følelse å 
skyte storsalve. Hvordan hun havnet i denne bransjen? På grunn 
av stemora, som kjører tippbil. 
Av Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

Sted: Sandnes

FORTS.

RADIO: Silje Helen Haver 
kommer godt overens med 
”sin” Roc D3 borerigg. 
(ALLE FOTO: HARALD  
VINGELSGAARD) 
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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!

Nye fordeler  
med Rototilt®

Kombinasjonen av smarte innovasjoner, sikkerhet og markante 
produktivitetsøkninger har gjort Rototilt® til den ledende 
tiltrotatoren på markedet. Rototilt® er nå navnet både på verdens 
ledende tiltrotator og på selskapet bak produktet. For oss er 
målet fortsatt innovasjon. Nye tekniske løsninger. Nye redskaper. 
Nye tydelige fordeler som både løser kundens nåværende behov 
og forutser kommende.

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.

Grabber Skuffer Komprimeringsplater Gripemoduler
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det røde merker hvor hun skal lage hull. 
Når alle hullene er boret, får hun tid til 
å prate litt igjen.

– Hvorfor valgte du å satse på fjell og 
bergverk?

– Min stemor kjører tippbil, og er godt 
kjent her på anleggsområdet til Velde. 
Hun spurte om jeg hadde lyst til å bli 
utplassert her da jeg gikk på videregående 
skole. Jeg tenkte at jeg kan prøve. 

Silje Helen gikk først Bygg- og anlegg-
steknikk VG1, deretter Anleggsteknikk 
VG2 på Time vidaregåande skule.  Velde 
Fjellboring synes hun var så flink, at de 
ville ha henne som lærling, selv om de 
egentlig ikke skulle ha lærling på den 
tiden. 

– Da fjellboringa ringte og ga meg 
tilbud om lærlingeplass, sa jeg ja, og ble 
veldig glad, sier hun.  

Hun begynte som lærling i 2012.

Dynamitt 
Silje Helen belter boreriggen unna og 
kommer tilbake i sin arbeidsbil. Hun 
går til baksiden av bilen og henter en 
stor plastpose dynamitt som hun bærer 
under armen, smilende. Dette synes 
hun er moro. Sprengstoffet legger hun 

forsiktig og presist ved siden av hvert 
hull. Patronene legges på 90 centimeter, 
en meter, 1,3 meter og 1,5 meter dybde. 
Når kubbene er på plass, tar hun fram en 
bøtte med grus og dekker over patronene.

Koble
Tid for å koble. Silje Helen tar fram ei 
lita trekasse hvor hun har elektriske 
ledninger. Ledningene fester hun til hver 
enkelt patron og seriekobler. Så ringer 
hun gravemaskinkjøreren. Bare sekunder 
senere kommer han beltende, og legger 
skytemattene på plass. Hver matte veier 
over ett tonn. 

Vanligvis tilbringer Silje Helen pausen i 
bilen, sammen med de andre som jobber 
med fjellboring og sprenging. Da står 
bilene side om side, og de prater med 
hverandre gjennom åpne vinduer mens 
de spiser. 

Velde har kantine, det står ikke på 
det. Men bore- og sprengningsgjengen 
vil heller være i bilene sine. Da slapper 
de skikkelig av.

Men i dag kjører hun ned til driftslede-
ren, slik at vi kan snakke litt med han som 
også er opplæringsansvarlig for henne. 
Mens vi kjører forteller hun om hvor 

vanskelig det var å velge yrke.
– Da jeg var ferdig med grunnskolen, 

visste jeg ikke hva jeg skulle bli. Derfor 
begynte jeg på Helse- og sosialfag, slik 
de fleste av mine venninner også gjorde. 
Men dette passet ikke meg. Derfor 
begynte jeg på Bygg og anleggsteknikk 
VG1, og jeg tenkte at jeg skulle begynne å 
kjøre gravemaskin slik min morfar gjorde, 
sier hun. 

Men da hun ble utplassert hos Velde, 
kom hun på rett sted.

Driftsleder Morten Jensen i Velde Fjell-
boring ønsker velkommen. Han holder 
til på kontoret i ei brakke på anleggsom-
rådet. Jensen er både sjef og opplærings-
ansvarlig for Silje Helen.

– Jeg fikk et godt inntrykk av henne 
allerede første gang hun var her på utplas-
sering. Hun er flink til å arbeide, møter 
opp til riktig tid, hun står på, lærer raskt 
og er til å stole på, sier driftslederen mens 
hun hører på. 

Silje er glad for de gode ordene. Men 
noen «ros-junkie» er hun ikke. 

– Jeg tar også gjerne imot kritikk, slik 
at jeg kan bli bedre på forskjellige ting. 
Når jeg kobler salver, ser Morten over 
det jeg har gjort. Sier han at det er noe 

TRIVES: – Det er fantastisk å jobbe med sprenging av fjell, sier Silje Helen Haver.

FOLK

LADING: Silje prøvde seg på helse- og sosialfag. Men det er her hun føler 
seg mest hjemme. 

SELVSTENDIG: Inne på Veldes område får hun jobbe på egen hånd. 

FAREN OVER: Salven er satt av, sirenen stoppes. Legg merke til støvskya 
utenfor fjellveggen. 

FORTS.
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som skulle vært gjort annerledes, blir det 
bedre til neste gang, sier hun. 

Som lærling i Fjell og bergverksfaget 
er det viktigste å operere borerigg og 
sprenge. I tillegg lærer hun blant annet 
om drift av pukkverket. I læretiden har 
hun også vært med på boring og spren-
ging på veianlegg og områder som klar-
gjøres for boligbygging. 

Hun kjører for øvrig både gravemaskin 
og andre anleggsmaskiner en gang i blant. 

Silje Helen Haver er alene som kvinne 
i et mannsdominert miljø. Og liker det. 

– Jeg kjenner folka jeg jobber sammen 
med. Her er det godt arbeidsmiljø. Det 
er gildt å jobbe blant mannfolka. De har 
godt humør, nesten alltid.

Hun ser fram til å ta fagbrev til våren, 
etter to år som lærling. Hun håper å få 
fortsette i bedriften når hun har fått 
fagbrevet. Det ser bra ut: 

– Hun vil få fast ansettelse når hun har 
tatt fagbrevet. Hvis alt går etter planen, 
bekrefter driftsleder Morten Jensen. 

Etter fagprøven skal hun også ta et 
sprengningssertifikat, slik at hun kan bli 
sprengingsbas.

Sprenge
Silje Helen Haver setter seg i bilen og 
kjører opp til sprengingsfeltet. Når 
hun kommer fram, småløper hun bort 
til dynamittladningene og legger ut en 
ledning som strekkes hundre meter. 
Hun finner også fram sirenen og legger 
den på bakken ved siden av seg. På med 
lyden. Silje Helen Haver står på kne ved 
koblingsboksen noen meter unna. Hun 
ser bort på dynamittområdet og trykker 
på knappen. 

Mattene hopper litt, mens det raser 
store mengder med masse fra fjellveggen. 
Nederst i veggen blir en liten støvsky av 

støv hengende. 
– Sprengingen med dynamitt gir meg 

et kraftig kick. Og spenning, gliser hun. 
Steinen kjøres til Veldes pukkverk. 
To av hennes kolleger sitter i større 

borerigger med førerhus og borer hull 
hele dagen. Hun vil heller jobbe med 
sprenging og den lille maskina, enn å sitte 
i den store uten å sprenge. Silje Helen 
Haver pakker utstyret og legger det bak 
i bilen.  

Arbeidsdagen er over. Hun reiser hjem 
med firmabilen, og gleder seg allerede 
til neste dag. Da skal det sprenges mer 
fjell. 

FOLK

VALG: Lærling Silje Helen Haver (20) gir sin stemor 
«skylda» for yrkesvalget. Hun kjører tippbil. 

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

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

Si hei til neste generasjon superhogstmaskiner.  

KRAFTPAKKEN
3–PUMPSHYDRAULIKK

SUVEREN SIKT

MEDIA HUB

NØKKELLØST SYSTEM

KRAFTOPTIMERT TRANSMISJON OG BOGGI

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

VB 39 Oljelekkasjestopper
Stopper oljelekkasjer forårsaket av uttørkede 
pakninger i motor, gir og hydraulikksystemer, samt 
automatgir og servostyringer. Gjør jobben mens 
maskinen er i drift.

Oljelekkasjestopper leveres 
i 5 ltr. a kr 3500 og 0.9 ltr. a 
kr 1200 kanne.

AMARIN AS
Sørreisaveien 117

9310 Sørreisa
E-mail: arne@amarin.no

Tlf. 91594151
www.amarin.no

www.11dnorge.no

11D Dekktettemiddel
Forebygger mot lekkasjer og 
kostbare driftsstanser. Varer hele 
dekkets levetid.

Dekktettemiddel fra kr 1975 pr. 
kanne a 25 ltr. kr 79 pr. ltr.

Alle priser eks. mva



BIL

Den er stor som et lite hus, med nær fem 
meter lengde og to meter høyde. Og den 
veier godt over to tonn før du har fått 
med deg så mye som matpakken. 

Likevel er den svært så spenstig og 

sporty å kjøre. Ikke minst når man slår 
bryteren mellom setene over i ”sport”. Da 
formelig kryper den sammen i svingene 
og brøler før den girer. 

Offroad
Der konkurrenter fra Mercedes (tidligere 
M-klasse/ML) og Land Rover (Disco-
very, Range Rover) er tilrettelagt med 
offroad-assistanse er X5 innrettet på å gi 

mest mulig kjøreglede på veien mellom 
prosjektene. 

Her er det sport og luksus i deilig 
forening. Men langt ifra unyttig: Hvis du 
bestiller noe mer praktisk enn lyst skinn-
interiør, så får du en bil som tar deg helt 
fram til riggplassen. Og du kan faktisk 
kan trekke med deg 3,5 tonn henger dit, 
hvis du har fått med ekstrautstyret til 
drøyt 7 000 kroner. 

1 SPORT: 

Det er nesten litt mystisk: Hvordan 
kan en så stor og tung bil være så 
kvikk og dynamisk? 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

2 INNI: 

Lyse skinnseter er fryktelig upraktisk. 

3 HØYT: 

Baklemmen er en smule utsatt. 

BMW X5 30D 
XDRIVE

Motor: 3,0 l 6-syl diesel, 258 hk, 
560 Nm
Forbruk: 0,62 
Totalvekt: 2 750 kg
Nyttelast:  600 kg
Hengervekt: 3 500 kg (ekstrautstyr)
Pris: 898 800- (testbil inkl eks-utst)

VURDERING

Komfort og utstyr  

s Forseter

s Motor og gir

t Småtrangt i baksetet

Økonomi

s Annenhåndsverdi

s Nøkternt forbruk

t Dyrt

Last og trekk 

s Tilhengervekt 3,5 tonn 
(ekstra)

t Baklem utsatt når åpen

Framkommelighet 

s Autotmatisk 4x4

s Bakkeklaring

t Ikke lavgir 

t Ikke nedoverhjelp

Robusthet

t Lyst skinninteriør er en 
dårlig idé

Kjøreopplevelse 

BMW X5 er full av kjøreglede. Og motsetninger. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

1

2

3

16 kubikk kjøreglede
Tining, oppvarming, skadesanering m.m
Unike miljøprodukter som kan utføre 
fl ere titalls oppgaver hele året!

Salgsleder Tommy Larsen, 909 25 048 

 HeatWork AS
Telefon (+47) 76 96 58 90
post@heatwork.com

Tommy Larsen
Telefon (+47) 909 25 048
tommy@heatwork.com

✓  Ren luft
✓  Ingen avgasser
✓  Ingen brannfare
✓  Konkurransedyktig pris
✓  Mobilt varmekraftverk 
✓  100°C - 103 kW
✓  Luft og varmesystem
✓  Varmt vann

Væskebåren varme - det beste miljøalternativet! Væskebåren varme

Produsent og eneforhandler

www.heatwork.com
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AKTUELT AKTUELT

KRISTIANSAND: – Jo, vi har fått noen 
kommentarer, medgir maskinfører Steven 
Rosseland. 

Han er med på et prosjekt som er like 
kjærkomment i et stille sørlandsmarked 
som det er omdiskutert i lokalmiljøet: 
Repstad Anlegg AS har fått i oppdrag av 
Veidekke å grave ut tomta som skal bli 
et nytt parkeringshus. 

Torget
Det foregår midt i byen, på torget utenfor 
Kristiansand domkirke. Her kjørte et lag 
fra Repstad Anlegg AS inn med det første 
utstyret i september, kort tid før valget. 

Det ble anleggsstart med stor oppmerk-
somhet fra både forbipasserende tilskuere 
og lokale media. De første dagene var 
det til og med live videobilder på Fædre-
landsvennens nettutgave. Parkerings-
husprosjektet på torget har vakt sterk 
lokal debatt. Ikke minst rett i forkant av 
valget, da enkelte lokalpolitikere ville 
ta omkamp på hele prosjektet, etter at 
gravingen hadde startet. 

I første omgang er Repstad inne som 
bistand til arkeologer fra fylkeskonser-
vatoren i Vest-Agder. Dette er utenom 
oppdraget for Veidekke, og selskapet 
opererer på dags- og timebasis for fylkes-
konservatoren. Også for arkeologene er 
det usedvanlig mye oppmerksomhet. 

– Det har vært mye kommentarer. De 
fleste er positive, nysgjerrige og inter-
essert i hva vi finner. Med tilskuere og 
live mediadekning blir det formidling i 
sanntid, sier feltleder Ingunn Håkonsen 
fra fylkeskonservatoren. 

Kirkegård
Området utenfor Kristiansand domkirke 
er en tidligere kirkegård. Det har blitt 
gravd fram flere skjeletter, men ikke noe 
i nærheten av de 10 000 gravene det ble 
snakket om på forhånd. 

Men det er verken lokalpolitikere, 
tilskuere eller arkeologiske funn som 
utgjør det største spenningsmomentet 
for Repstad Anlegg AS. 

– Vi er spente på hvilke masser vi møter 

når vi begynner å grave for alvor. Vi skal 
ned på omkring åtte meter under dagens 
overflate på torget. Det er én meter under 
grunnvannsnivået, sier driftsdirektør 
og fungerende daglig leder Knut Joar 
Knutsen i Repstad Anlegg. 

Prosjektet er noe forsinket som følge 
av planlegging og godkjenning som trakk 
ut. Knutsen håper det ikke blir noen 
omkamp i kommunestyret som stopper 
hele prosjektet. På det meste er det plan-
lagt å ha rundt 15 mann i sving på torget. 

– Vi har satt av kapasiteten, og har lite 
annet å gjøre hvis det skulle stoppe opp. 
Sørlandet er et stille anleggsmarked nå, 
sier han. 

Heldigvis ser det lysere ut framover, 
med flere større veiprosjekter. 

– Det ser lyst ut framover. Det gjelder 
bare å komme seg helskinnet gjennom 
de nærmeste 1-2 årene, sier Knut Joar 
Knutsen.  

I offentlighetens 
interesse
Når man graver ut til parkeringshus på torget, da blir det mye offentlig opp      -
merksomhet. Ikke minst når man underveis graver fram hodeskaller  utenfor kirka.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no  

TILSKUERE: Maskinfører Steven Rosseland og grunnarbeider Magne Manneråk fra Repstad Anlegg AS jobber sammen med arkeologer under usedvanlig 
mye lokal oppmerksomhet. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

KIRKEGÅRD: P-huset skal bygges på en tidligere kirkegård. Her dokumenteres to graver. GRAV: Det ble på forhånd antydet opp mot 
10 000 graver i området. Så mange er det ikke funnet. 
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Minilasternes 
panservogn

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 

755
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� 20 hk Kubota motor
� Ergonomisk med fremragende 
� 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 antallKampanjepris 

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

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

Eiksenteret SARPSBORG 69 13 68 60 * Minilastere A/S, OSLO 915 61 984 * Eiksenteret MALMEFJORDEN 71 65 77 00 *
Eiksenteret SURNADAL 71 65 77 00 * Eiksenteret OPPDAL 952 01 985 * Eiksenteret SØMNA 75 02 93 16 * Eiksenteret JAREN 61 31 38 50 *
Eiksenteret MYSEN 69 89 84 90 * Eiksenteret KLØFTA 63 94 55 00 * Eiksenteret NAMSOS 74 27 23 33 * Eiksenteret ORKDAL 40 00 19 24 *
Eiksenteret STØREN 40 00 19 24 * Eiksenteret STJØRDAL 40 00 19 24 * Eiksenteret RISSA 40 00 19 24 * Eiksenteret TRONDHEIM 72 83 92 00 *
Eiksenteret STOKKE 40 00 79 88 * Eiksenteret TOLGA 62 49 48 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: 

Krever 
ikke MOTOR-
FØRERBEVIS

NY
MODELL

FINSK 
KVALITETS-
PRODUKT

          

Når økonomi er viktig!
Vi supplerer originaldeler
og teknisk support til alle Hanix maskiner

Sorteringsskuff

Dyrkingskuff

KONTAKT OSS 
56 14 80 00 
Mobil 467 99 912 
info@hardlife.no 
Se mer på www.hardlife.no

Alle skuffene er CE merket og har Samsvarserklæring – Kort 
leveringstid! Skuffene er betydelig forsterket og vi bruker 
stålkvalitet tilsvarende norske skuffer. Hardlife AS er et norsk 
firma og del av en internasjonal gruppe, som selger skuffer og 
utstyr til anleggsbransjen over hele Europa.

Vi har 12
måneders

garanti på skuffer

Nye skuffer til 

bruktpris
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MASKINTEST MASKINTEST

Test: Eurocomach ES 85 SB 

Pen og sterk  italiener
FORTS.

HYDRAULIKK: Denne maskinen er både smidig, sterk 
og rask. Det går utmerket å holde jevn bunn ved 
planering. 
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MASKINTEST MASKINTEST

Mange maskiner i denne mellomklassen 
kaller seg ”kompakte”, selv om maskin-
kroppen går utenfor beltene ved sving. 
Ikke denne. Her er beltene bredeste 
punkt. 

Det er utmerket for arbeid under 
trange forhold. Maskinen er usedvanlig 
lavbygget til å være så kompakt. Det er 
bra, men innebærer også en risiko for 
at overvogna kan få skader på undersi-
den om en stein skulle bli sittende fast i 
et belte. Den trenger ikke en gang være 
spesielt stor. 

Maskinen har godt arbeidslys både 
framover, bakover, på bommen og på 
stikka. Vi gir pluss også for at skjæret har 
god markfrigang i hevet stilling. 

Hytta
Når man skal stenge døra fra førersetet 
er det ingenting å ta i. Man må reise seg 
opp. På venstre sideruta åpnes den øvre 
halvdelen av sideruta. Men hadde det ikke 
vært bedre med den nedre, når man skal 
snakke med folk på bakken? 

Samme sak på høyre side. Der åpnes 
den fremre delen. Bakre del hadde gitt 
bedre tilgang til ”fotfolket”, hvilket vi 
hadde foretrukket. 

Bakre stilling på førersetet kunne vært 
flyttet ytterligere fem centimeter bakover. 
Det hadde gitt bedre beinplass og innsteg. 

Displayene er tydelige og viser den 
viktigste informasjonen. Videre kan man 
lete seg fram i menyene med en vriknott 
og to knapper ved høyre armstøtte. Det 
er tre arbeidsinnstillinger på maskinen: 

Denne åttetonneren fra italienske Eurocomach er en 
kompakt og smidig maskin, som fint svinger innenfor 
beltene. Sterk og rask er den også. Fine former og 
farger gjør ikke saken verre. Men vi trekker for 
skjevtrekk ved belting og tungvint dørstengning.  

Av Robert Nylund – anleggsmaskinen@mef.no

VURDERING
Hytte
Sikt 4,5
Plass 4
Ergonomi 4
Instrumenter 4,5
Inneklima 4,5

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

Transporthastighet 4,5

SERVICE
Daglig ettersyn 4,4
Atkomst service 4,5

Totalt snitt 4,4

TEKNISKE DATA 

Eurocomach ES 85 SB
Tjenestevekt: 8 620 kg
Motor: Yanmar 4TNV98CT-VPR
Effekt: 53,7 kW (73 hk) 
Beltefart: 5,2 km/t
Brytekraft: 44,5 kN (stikke), 55 kN 
(skuffe)
Støy inne: Ikke oppgitt
Støy ute: 98 dB
Maks gravedyp: 3 800 mm
Maks rekkevidde: 6 350 mm
Maks gravehøyde: 7 210 mm

STANDARD UTSTYR
Elektrisk tankepumpe
Elektrisk motorvarmer
Aircondition
Tre hydr-uttak på stikka
Ekstra motvekt for tiltrotator- 
kompensering

GRUNNPRIS: 
785 000 kroner
Mer informasjon: 
Vinge Maskin AS, 
www.vingemaskin.no

VI LIKER
s Sikt

s Utseende

s God hydraulikk

s Sterk

s Lettåpnet frontrute

s Arbeidslys

VI LIKER IKKE
t Åpning sideruter

t Drar skevt ved belting

t Lukking av dør

standard, økonomi og kraft. Disse er lett 
å velge. 

Øvrige knapper sitter under armstøt-
ten, og er vanskelige å se uten å vippe 
opp armstøtten. 

Den automatiske tomgangen kan stilles 
inn fra null til seks sekunders inaktivitet 
før motoren går ned på tomgang. Vi liker 
at føreren selv kan velge tid. 

Sikten framover er bra, takket være 
midtmontert bom. Vi savner et speil i 
hytta for sikt bakover. 

Hydraulikk
Denne maskinen er både smidig, sterk 
og rask. Det går utmerket å holde jevn 
bunn ved planering. 

Vi opplever at spakene er litt trege: 
Etter en dags graving kjennes det i både 
armer og skuldre. Det kan bero på at 
spakene ofte er trege i starten på en helt 
ny maskin. 

Motor
Maskinen er sterk. Den turboladede 
motoren strekker til uten å behøve å 
anstrenge seg. Ved belting rett fram drar 
maskinen litt til venstre. Det blir irrite-
rende hvis man skal belte en lengre strek-

ning, og må sitte og korrigere for dette 
hele veien. 

Service og tilsyn
Under motorluka på høyre side sitter alt 
bra til for daglig kontroll og service. For 
øvrig service eller ved batteribytte må 
man ta bort et deksel som sitter med fire 
skruer. 

Hovedstrømbryteren satt på maski-
nen vi prøvde utvendig, framme under 
bommen. Der er den ubeskyttet og 
vanskelig tilgjengelig. 

– På maskiner levert i Norge (og 
Finland) sitter bryteren i motorrommet, 
opplyser den norske importøren Vinge 
Maskin AS. 

Ventilpakken sitter lett tilgjengelig 
under en luke på venstre side bak. Der 
sitter også tankepumpen. Her gir vi pluss 
for et godt, gammeldags mekanisk stag 
som holder luken oppe. 

Sentralsmøringen er montert bakpå, 
oppå loddet. Der sitter også brannsluk-
keren. Der sitter de temmelig utsatt for 
tyveri eller skade. Men på den andre siden 
finnes det ingen innvendig plass til overs 
på en liten graver som dette. 

1 INFORMASJON: 

Displayet viser det viktigste. 

2 LAV: 

Liten avstand mellom belter og 
overvogn. Kan medføre skade hvis 
det setter seg en stein i beltet. 

3 LYS: 

Maskinen er godt oppsatt med lys. 

4 FØRERMILJØ: 

Spakene er trege. Men det er de 
ofte på helt nye maskiner. 

5 TILGANG: 

Lett tilgjengelig for daglig tilsyn. 

6 VENTILPAKKEN: 

Lett tilgjengelig bak luke på venstre 
side. 

1 2

3

4

6

5
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Jobb smartere.
Bedre opplevelser.
Jobb smartere.
Bedre opplevelser.

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

Bestill Fri+ hos en Telenor-forhandler, på telenor.no/bedrift eller ring 09000.

 Sterke -  Smidige - Stabile 

adr.: Varteig, 
 

7633 Frosta 
 

tlf.: 913 34 440 
 

post@vingemaskin.no 
 

www.vingemaskin.no 

 

Forhandlere: 
 

 

Gjøvik, Eivind Vesterås 

tlf. 951 81 985 

eivest@online.no 

 

 

Møre og Romsdal S-Eva AS 

tlf. 924 96 60 

s-eva@outlook.com 

 

Oslo og Østlandet, Crusher Nordic Co AS 

tlf. 404 75 237 

kgjul@online.no  

 

 

Rogaland, Nesvik Maskinsalg AS 

tlf 48182448 

Nesvik-Maskinsalg@outlook.com  

 

VINGEVINGEVINGE   
maskinmaskinmaskin   asasas   

SSS   aaa   lll   g g g       & & &    sss   eee   rrr   vvv   iii   ccc   eee   

Vretensprederen

norge as
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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. 

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.

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

DET SKJER

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

AT
01

16
9

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

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

Forhandler:   Forhandler:  
Power Tools Norge AS  Thor Heldal AS
Hallenåsen 91   Hardangerveien 871  
1389 Heggedal   5267 Espeland
Tel. 95 17 40 07  Tel. 55 92 52 00  

SIMPLEX

www.powertools.no

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

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

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

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

Se filmer og utfyllende info på vår hjemmeside
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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

MEF og If har samarbeidet i 40 år 
Den 8. oktober i år markerte MEF og If 40 års tett og godt samarbeid. 
Samarbeidsavtalen har gjennom alle disse årene vært god, vært til glede 
og vært utviklende for både If og MEF. 

Avtalen har vært meget god for en hel anleggsbransje og ikke minst alle 
de entreprenørselskapene som har benyttet seg av den. Sammen har vi 
gjennom årene utviklet noe som utvilsomt kan kalles en bransjestandard 
som alle andre aktører forholder seg til og måler seg opp mot. Samarbeidet 
har vært med å utvikle både anleggsbransjen og forsikringsbransjen, og 
bidratt til å gjøre våre bransjer enda mere seriøse og enda dyktigere. 

Mange maskinentreprenører oppfatter samarbeidet mellom MEF og If 
som en trygghet i hverdagen. 

Ca. 1300 av MEFs vel 2000 medlemsbedrifter har i dag forsikring gjennom 
denne avtalen. Avtalen omsetter for 350 millioner kroner pr år, et betydelig 
beløp. Skadeprosenten har i den senere tiden vært så pass god at lønnsom-
heten på avtalen har økt. Derfor ble forsikrings-premiene redusert med 
gjennomsnittlig 3 prosent gjeldende fra 1. oktober i år. 

Ved utgangen av 2017 går den nåværende avtalen mellom MEF og If ut. 
MEF vurderer det slik at det nå er både riktig og nødvendig å gjøre avtalen 
til gjenstand for konkurranseutsetting. En slik gjennomgang vil skjerpe og 
bevisstgjøre oss i MEF på hva våre medlemsbedrifter trenger. Det vil også 
klargjøre hvilke ønsker og forventninger man skal ha til en moderne og 
profesjonell forsikringsleverandør.  Jeg tror også at en slik gjennomgang 
kan bevisstgjøre og skjerpe organisasjonen If.

Det er ingen hemmelighet at flere andre aktive, pågående forsikringsleve-
randører ønsker å etablere samarbeid med oss i MEF. De vurderingene og 
valgene vi i MEF gjør og kommer til å gjøre, er selvsagt noe vi tar på det 
dypeste alvor og vi vil bruke god tid og tenke oss nøye om før vi tar endelig 
beslutning. Men de siste førti årenes gode samarbeid med If vil veie tungt 
når vi henter frem vektskåla fra skapet.

Jeg tar gjerne imot innspill fra medlemsbedrifter som har synspunkter på 
det produktet If tilbyr til MEF-bedriftene i dag. Både positivt og negativt.

En produktiv og skadefri høst ønskes dere alle!

Trond Johannesen
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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
Stolvstadvegen 1 
2360 Rudshøgda
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

Rekordmange lærlinger
I Nord-Trøndelag har vi i år tegnet rekordmange nye lærekontrakter, per dags dato har vi 
hele 50 nye lærlinger. Innen anleggsfagene har det vært stort trykk fra bedriftene om å 
ta inn lærlinger. Mange bedrifter som ikke har hatt lærlinger tidligere, eller ikke har hatt 
noen på mange år, har nå blitt aktive lærebedrifter. - Det er gledelig å se at flere ønsker 
å sikre rekrutteringen til fagene, sier Olav Asklund i OKAB Nord-Trøndelag. 

Karrieredager  
i Møre og Romsdal
Alle ungdommer på 10. trinn ble også i år inviterte til 
å delta på Karrieredagene. Dagene er en stor dugnad i 
samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringslivet, 
opplæringskontor, kommuner og utdanningsavdelinga 
i fylket. Arrangementet gikk av stabelen i henholdsvis 
Molde, Surnadal, Kristiansund, Ålesund og i Volda.

Målet med arrangementet er å: 
• Gi deltakerne et mer levende bilde av utdannings- og 

arbeidsforholdene i Møre og Romsdal, og være en moti-
vasjonsfaktor for å få ungdommene til å velge utdan-
ningsretning og yrke som finnes i egen region.

• Gi elevene mer kjennskap til utradisjonelle yrke på tvers 
av kjønn og etnisk bakgrunn. 

• Og ikke minst: Karrieredagene kan gi elevene en sjanse 
til å teste og prøve å kjenne på egen kropp hvordan 
utdannings- og arbeidslivet i egen region er bygd opp og 
organisert.

Dette er et arrangement OKAB Møre og Romsdal har stor 
tro på når det gjelder rekruttering til våre yrker, og er et 
eksempel til etterfølgelse for de fylker som evt. ikke har 
dette arrangementet!

OKAB MR vil takke elever og lærere ved Borgund vide-
regående skole for bistand og hjelp til gjennomføring av 
årets karrieredager!

Rekrutteringsdager 
i Nord-Trøndelag
Denne høsten har vi hatt 
rekrutteringsdager tre steder 
i fylket i samarbeid med noen 
av bedriftene i området. Ved 
å ha fått prøve å kjøre grave-
maskin, hjullaster – og den 
litt mer ufarlige anleggsmas-
kinsimulatoren, har elever på 
VG1 Bygg- og anleggsteknikk 
fått litt kjennskap til anleggs-
fagene. Elevene har gitt 
positive tilbakemeldinger. For 
skolene er ikke anleggsfagene 
de enkleste å få vist fram/
gitt opplæring i, så hjelp fra 
næringslivet er godt mottatt.

Rekrutteringsuker  
i Møre og Romsdal

OKAB Møre og Romsdal arrangerte også rekrutteringsuker i 
september og oktober. Til sammen var det om lag 250 elver 
fra VG 1 bygg- og anleggsteknikk og TIP fra hele fylket som 
deltok.

Dette arrangementet er et ledd i å rekruttere elver til VG 2 
anleggsteknikk, som igjen skal være med på å sikre rekrut-
teringen av fagfolk til anleggsbransjen. Lokale entreprenører 
stilte som vanlig opp med både personell og maskiner, og 
uten entreprenørenes velvillighet hadde ikke dette vært 
mulig å gjennomføre. OKAB vil rette en stor takk til alle som 
bidro med maskiner, personell og øvingsfelt.

Disse er: Mekvik Maskin og Olav Alvheim Maskinstasjon i 
Kristiansund. Også i år brukte vi Mekvik Maskin sitt område 
på Husøya, noe som er et meget godt egnet område til formå-
let. Spesielt stas for elevene var det å få kjøre Hitachi 870.

Molde Pukkverk, Samuelsen Maskin og Ove Gjendem bidro 
med maskiner og personell i Molde. Busengdal Transport, 
Svinø Vekst og Aco Anlegg var med da vi var på Digerne-
set utenfor Ålesund. Volda Maskin, KA Aurstad og Ørsta 
Kommune var på plass i Grossmyra. Takk også til Idar Svinø 
fra Borgund videregående som bidro til at arrangementet 
gikk knirkefritt. Da er det bare å håpe og tro at dette bidrar 
til økt søking på VG 2 anleggsteknikk til neste år!

Som vanlig var det gravemaskinkonkurranse med dertil 
hørende matservering og premieutdeling der Statoil, Tess og 
OKAB bidro med premier. 

På bildet ser vi Steffen Rian fra Ove Gjendem AS instruere en 
forhåpentligvis kommende maskinfører. 
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Medlemsmøte  
i Vestfold
Torsdag 24. september inviterte MEF til omvisning og medlemsmøte i 
Holmestrand.  54 deltagere møtte opp på Holmestrand Fjordhotell. 

Ole Johan Aas-Haug, prosjektleder fra Jernbaneverket, informerte 
om prosjektet nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Det bygges 14 km med 
dobbeltsporet jernbane, av dette er 12 km i tunell. Holmestrands nye 
togstasjon legges inne i en gigantisk fjellhall. Her skal tog kunne suse 
forbi i 250 kilometer i timen, uten at ventende passasjerer føler ubehag 
av trykket. 

Christoffer Bruserud fra Oskar og Tormod Wike AS har arbeidene 
med utlegging av massene for selve oppbygningen «Veikroppen» før 
skinnelegging. Vi fikk en innføring i de strenge kravene jernbaneverket 
har til disse massene og fikk se metoden som ble brukt for utlegging av 
massene.

Vel tilbake på hotellet etter en flott omvisning fikk deltagerne en innfø-
ring i de nye reglene i Arbeidsmiljøloven av MEFs egen advokatfullmektig 
Holm Grimsrud.

Kveldens bidragsyter, Liebherr Norge AS ved Håkan Nyhaugen, orien-
terte om sine produkter. Arrangmentet ble avsluttet med en gryterett med 
faglige diskusjoner mellom medlemmer, leverandører og oss fra MEF.

Seksjon ressurs  
og miljø

Bok om 
bore- 
bransjen
Borebransjen har skrevet bok for å gi 
sin historie et ansikt. Innholdsmessig 
strekker boka seg over «hele historien» 
og godt supplert med et tidsmessig 
billedmateriale av både mennesker og 
borerigger. Norsk brønnborerbransje 
har helt siden krigens dager vært kjen-
netegnet med sterke entreprenører og 
store tekniske fremskritt innen boring 
– og kompressormarkedet.

Avdelingsstyret i MEF, avdeling 
Brønn- og spesialboring anbefaler alle 
med interesse for boring om å lese 
boka. Et tips til daglig leder kan være 
å gi den videre både som firmagave 
eller til egne ansatte. Slik en brønnbo-
rer uttrykte det «man må kjenne sin 
fortid når man skal bevege seg inn i 
framtida». 
For bestilling kontaktes 
Bjørn Halvorsen, telefon 908 53 988, 
nbf@bronnborer.no. 

Hydro- 
geologiens 
framtid
IAH årsmøte og seminar om hydro-
geologisk forskning og undervisning, 
fremtidige behov og utfordringer.  
Arrangementet finner sted i Oslo/Ås 
17. - 18. november 2015. Dette er et 
Fellesarrangement mellom IAH-Norge 
og Hydrogeologiske fagmiljøer.

Kontaktperson i MEF er Einar Østhas-
sel tlf. 908 66 302, e-post. eo@mef.no
Les mer på MEFs medlemsnett.

Deltagerne fikk en omvisning i Fjellhallen hvor arbeid med installasjoner og himling 
pågår.

Vår 
medlemsbedrift 
Kai Hallingrød 
mottok plakett 
for 25-års 
medlemskap 
i MEF. Vi 
gratulerer!

Region Øst

Sommerens 
båtturer
I løpet av sommeren arrangerte MEF Region Øst tre 
båtturer i ulike deler av regionen.

MEF Oslo/Akershus arrangerte sin årlige «reketur» 
fra Aker Brygge, der MEFs advokatfullmektig Holm 
Grimsrud, stilte opp med faglig påfyll. Lokale handels-
avtalepartnere stilte opp med ny informasjon og en 
quiz, mens Telenor og Goematikk deltok for å informere 
om sine nye rutiner med å ta betalt for kabelpåvisning. 
En alltid hyggelig og nettverkskapende tur hvor maten 
smakte godt og båten danset erfarent på bølgene. 

MEF Østfold arrangerte sin første båttur for medlem-
mene, med utgangspunkt i Fredrikstad. MEFs juridiske 
avdeling sto også her for den faglige forretten, fremført 
av MEFs advokat, Silje Lindvig. Reker sto på menyen, 
og turen var vellykket med sol, vakker skjærgård med 
utsikt mot Sverige, og til og med en sel dukket plutselig 
opp i havskorpen for å hilse på.

MEF Hedmark og Oppland har fått sin egen tradisjon 
med en årlig Skibladnertur på Mjøsa, og i år viste 
værguden seg å være veldig takknemlig. En strålende 
båttur med vakker utsikt på begge sider av Norges 
største innsjø. Laks og jordbær er selvsagt meny på 
Mjøsas hvite svane, og heldigvis gikk ikke svanen på 
land før dagen etter.

Region Sørøst

Årets entreprenørbarnehage Oppland 2015
MEF avd. Oppland har kåret en barnehage i Søndre Land 
kommune til å bli årets entreprenørbarnehage. 

Sammen med administrasjonen fra MEF i Hamar, stilte 
medlemsbedriften Dokka Entreprenør AS opp i Svingen 
Barnehage med en ekte gravemaskin, to tråtraktorer og 
is til alle barna. Barnehagen mottok også 10.000 kroner i 
pengegave fra avdelingen, dette for å oppfordre til uten-
dørsaktiviteter og friluftsliv.

Entreprenøren hadde i tillegg fått trykket opp refleks-
vester med logoen sin, til alle de 60 barna i barnehagen. 
En etter en ble barna kledd på med gule vester før de 
fikk prøvekjøre gravemaskina, med kyndig veiledning av 
Steinar Rosten, som jobber i Dokka Entreprenør AS. Daglig 
leder, Henry T. Ringvold, koste seg med å dele ut is til 
alle barna, som ivrig ventet med store øyne på å få kjøre 
gravemaskina.

Distriktsjef Leiv Peter Blakstad dele ut pengegaven til barnehagen, ved styrer 
Berit Amlien Sterud.
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Høsttreff for anlegg- og 
transportbransjen i Finnmark
MEF og NLF hadde høsttreff for medlem-
mene helga 2. – 4. oktober i Alta. Til 
sammen 145 personer deltok på arran-
gementet. Som vanlig begynte det med 
anleggsmesse på fredags ettermiddag, 
hvor 22 leverandører hadde stand. Det 
ble utvekslet mange gode tips mellom 
leverandørene og medlemmene, og ikke 
minst mange nye kontakter ble knyttet.

Lørdag var det ulike fagtema. Det ble 
informert om endringen av arbeids-
miljøloven. En endring som gir større 
fleksibilitet for arbeidsgiver til å avtale 
lengre arbeidstid ved å gjennomsnitts-
beregne arbeidstiden. Det var også fokus 
på hvilke krav som gjelder for å kunne 

ansette personer på midlertid arbeids-
kontrakt.

Statens vegvesen ved Knut Arne 
Henriksen og Jørn Simonsen informerte 
om reglene for aksellast og totalvekt. De 
informerte også reglene ved vektkontroll, 
og når det ble pålagt avlasting og frimar-
gin ved beregning av overlastgebyr. De 
fortalte også om vegvesenet sitt nye 
dataverktøy som benyttes ved utekon-
troll. Her fikk de også tips fra salen om at 
det var viktig at bileier fikk automatisk 
tilsendt rapporten fra utekontrollen.

Det som huskes best etter helgens 
samling var Eli Synnøve Hansen sitt 
sterke og gripende fortelling fra en 

trafikkulykke som hun og familien hadde 
vært involvert i. I desember 2003 ble 
deres personbil truffet av tilhengeren til 
en lastebil. Det medførte at ektemannen 
ble meget sterkt skadet og deres datter 
på 4,5 år døde. Hun hadde meget stort 
fokus på hva hvert firma og hver fører 
kan gjøre gjennom HMS-arbeidet, slik at 
en kan forbygge ulykker. Alle bør gjen-
nomføre en visuell kontroll av kjøretøyet 
hver gang man skal begynne å kjøre. Hun 
anbefalte også at firmaene i etterkant av 
en ulykke, bør ta kontakt med de andre 
som var involvert. Den medmenneskelige 
kontakten er svært viktig.

Fortjenstmedalje  
i gull 
Åge Mikalsen har arbeidet over 30 år hos firma Thorbjørn 
Mikalsen AS, Kautokeino. 
I forbindelsen med høsttreffet lørdag 3. oktober, fikk han 
utdelt MEF sin fortjenstmedalje i gull for sin lange arbeids-
innsats i samme firma.  

F.v.: Åge Mikalsen,  
Arne Berg,  

Torbjørn Mikalsen.

Hansens fremføring gjorde et sterkt inntrykk på alle tilhørerne. Stand hos Albert E. Olsen

Høsttreff i Bodø
MEF og NLF arrangerte høsttreff i Bodø 
4.-6. september. 
Fylkesråd for samferdsel i Nordland 
fylkeskommune, Hild-Marit Olsen, hevdet 
i sitt innlegg at regjeringen ikke bryr seg 
om fylkesveiene. Det som er bevilget er 
for lite for å ta igjen etterslepet og forfal-
let på de 4000 km vei som fylkeskommu-
nen har ansvar for.

Olsen stilte sammen med blant andre 
den nyutnevnte statssekretæren i 
Samferdselsdepartementet og Bodøgutt, 
Tom Cato Karlsen, til debatt om samferd-
selstema. I panelet satt også MEFs admi-
nistrerende direktør, Trond Johannesen, 
prosjektleder for Bypakke Bodø, Odd Inge 
Bardal og forbundsstyremedlem NLF Alv 
Ervik.

Videre handlet debatten om kontrakts-
strategi for Statens vegvesen og politiske 
føringer på dette. MEF mener vegkon-
traktene må balanseres og speile marke-
det. Kompetansebygging og utvikling 
av bedrifter skjer helst i prosjekter der 
en er hovedentreprenør og kan påvirke 
utførelsen av prosjektet mest mulig fra 
kontraktsinngåelse til overlevering.

Et konkret innspill fra salen til poli-
tikerne var å få ordentlig toalett for 
sjåfører på fergeleie, så de slapp å «gå på 
bygda». Til det repliserte Karlsen at det 
var den enkleste utfordringen han hadde 
fått i valgkampen og mulig å gjøre noe 
med. 

I tillegg til faglige innlegg og debatt, 
var høsttreffet lagt opp med utstilling 
ved Nordlandshallen, hvor det også var 
grilling og musikk på fredag. Lørdag 
kveld var det duket for middag på 
Thon-hotellet med servering fra Molostua 
og underholdning av Erlend Osnes.Fylkesråd for samferdsel, Hild-Marit Olsen.

Jobber du 
for Statens 
vegvesen?
Det er igjen tid for Erfaringskon-
feransen i samarbeid med Statens 
vegvesen. 
Overordnet tema er konfliktfore-
bygging.

DATO: 5. november 
STED: Radisson Blu Hotel i Tromsø

Erfaringskonferansen er en ypperlig 
arena for å få luftet erfaringer i 
forbindelse med jobb for Statens 
vegvesen. 

Invitasjon og program blir sendt ut 
til medlemmer i MEF Region Nord i 
disse dager. 

Ingen deltakeravgift for MEF-med-
lemmer. 

Region Sørvest

Bransjetreff i Bergen
Statens vegvesen arrangerte treff i 
samarbeid med MEF, EBA og RIF på 
hotell Terminus i Bergen.  Det var 
stor deltakelse med ca 100 deltakere 
på bransjetreffet 30. oktober. Der 
var fokuset på hva som skjer i årene 
fremover. 

Vegsjef i region vest Helge Eidsnes 
gikk igjennom store prosjekter som 
kommer - og hva som er under planleg-

ging de kommende år. Det ble diskutert 
hva fremtiden vil kreve av både bygg-
herre og leverandører i fremtiden. 

SVV satte videre fokus på bygg-
herrestrategi, økende konfliktnivå i 
bygg og anleggsbransjen, kjøp av plan 
og prosjekteringstjenester og sosial 
dumping.

Avslutningsvis hadde bransjeorga-
nisasjonene et 20 minutters innlegg 

hver. Regionsjef i Region Vest, Paul 
Olaf Baraas, hadde et glitrende innlegg 
der han satte fokus på utfordringene 
bransjen står over for sett fra anleggs-
bransjens side. 

Det var et meget godt arrangement 
i Bergen. Vi håper dette nå blir et årlig 
treff. 

Region Nord

SIDE 89SIDE 88 ANLEGGSMASKINEN | NR. 10 | OKTOBER 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 10 | OKTOBER 2015



www.dahl.no

KONTAKT OSS:
Brødrene Dahl

Bentsrudveien 19,
3083 Holmestrand

Tlf: 33 06 66 00
post.samferdsel@dahl.no

...langs hver en vei

Vi leverer alt av varslings-  
og sikringsutstyr

KJØPE ELLER LEIE - VALGET ER DITT!

LAV ARBEIDSBREDDE - T3 W2
PROTEC 100

Ta kontakt 

med oss

for mer 

informasjon

05.OKTOBER

Sikringsutstyr

Varslings- 
utstyr

Bilmonterte
støtputer Trafikkstyrte 

mobile 
trafikklys
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HJULPURKE: Alt blir større med årene,  
sies det. Hvordan gir det seg utslag på hjul-
graveren Volvo EW 160 i E-serien?  
Les testen i neste utgave. 

NESTE 
NUMMER
Kommer 26. november
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http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Den nye Volvo ECR145E har et førermiljø som hittil har vært ukjent på korthekk gravemaskiner, med 
bred døråpning, god benplass og suveren sikt fra førerplassen. Interiøret er identisk med de andre 
modellene i E-serien, med stort lettlest display, effektivt klimaanlegg og færre brytere plassert lett 
tilgjengelig for maskinføreren. Maskinen har ny steg IV motor med 6% høyere effekt og enda lavere 
dieselbruk. Store solide luker, perforerte anti-skli plater og solide nedfellbare rekkverk ivaretar sikker-
heten og servicevennligheten på maskinen. 
Kompakte ytre mål kombinert med høye gravekrefter og rask og presis hydraulikk gjør maskinen til 
en vinner ved arbeid på trange områder. Ta kontakt for mer informasjon og prøvekjøring!

nye volvo ecr145e

MASKINFØRERENS FAVORITT
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