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\KOMPAKT
  STYRKE

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

FOR DE STORE JOBBENE PÅ SMÅ AREALER

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!

Leasingrente fra 

1,95 % 

Inntil 6 mnd. 
utsatt betaling!

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

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

STATOILKOPPEN
2016

299,-

Med Statoilkoppen kan du forsyne deg med så mye varm drikke du bare vil 
gjennom hele 2016 på alle våre stasjoner i Norge. Du kan velge mellom kaffe, 
te og våre andre varme drikker.

Koppen er tilgjengelig på våre stasjoner fra 30. november 2015.

Velkommen til 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

Nye netteiere innfører brukerbetaling

Stjørdal kommune innfører brukerbetaling på utlevering av kart og 
Ullensaker kommune innfører brukerbetaling på påvisning i felt 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.

For flere detaljer se  www.gravemelding.no   

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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Uryddig eierskap
Byggeledere og prosjektledere i Statens vegvesen eier privat aksjer for millioner i Veidekke og AF Gruppen. 
Det skriver vi på nyhetsplass i denne utgaven, med Teknisk Ukeblad som kilde. 

Det er grenser for hva en arbeidsgiver kan kreve av sine medarbeidere når det gjelder  privatøkonomi. 
Men her sitter nøkkelpersoner i veiprosjekter med eierskap i selskaper som er tunge leverandører til 
Statens vegvesen. 

Er det bare jeg som er paranoid, eller er det rart at sentrale ansatte i en offentlig etat med voldsomme 
innkjøp fra private bedrifter får lov til å eie aksjer i to av de største leverandørene til etaten?

Ingen har avdekket eller hevdet at Veidekke eller AF Gruppen har fått urettmessige fordeler som følge 
av dette. Men likevel: 
Det er et problem at spørsmålet i det hele tatt kan reises. 
Det er et problem for Statens vegvesen at i det hele tatt kan lures på om deres bygge- og prosjektledere 
er uhildet. 
Det er et problem for Veidekke og AF Gruppen at noen kan lure på om de får urettmessige fordeler av 
å ha «folk på innsida». Tilsvarende er det et problem for resten av selskapene i bransjen, som ikke har 
folk på innsida. 

MEF har enn så lenge ikke ytret noen kritiske kommentarer til avsløringen, på vegne av alle medlems-
bedriftene som ikke har folk på innsida. Det er klokt. Enkelte ting er det mer lønnsomt i det lange løp å 
ta over bordet i stedet for å blåse ut i media. 

Det hadde vært enklere og mer ryddig for alle om de ansatte i Statens vegvesen 
hadde fått beskjed om å plassere pengene sine i andre ting enn aksjer i veibygger- 
entreprenører. 

Jørn Søderholm
jos@mef.no

Denne har vi fått fra Ole 
Petter Anvik, daglig leder i 
Arne Olav Lund AS: 
«En av våre ansatte var 
en tur på Youngstorget, 
og trodde i første omgang 
at de skulle i gang med 
sprengningsarbeider. Helt 
til han oppdager et lite skilt 
hvor det står at det er et 
kunstverk samt navn på 
kunstneren.
 
Det vites ikke om dette er 
utført av en kunstnerspire 
i en av medlemsbedriftene 
eller om det er en kreativ 
måte å bli kvitt et problem
avfall på.…
 
Uansett, så bør dette være 
en honnør til mange av 
våre anleggsplasser, som 
heretter bør få status som 
kunstutstilling.»

Abonnement: 11 utgaver pr år. Kun kr 630,- 
Bestill hos kundeservice. Tlf 67 11 38 19, epost am@aboservice.no. 
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Bestilling: 69 10 23 00
Netthandel: www.okonomi-deler.no     

Stort sylinder 
utvalg!

Ispigger!
Klor deg fast på glatta

BestGrip ispigg

Godtar bøter 
etter dumper-
ulykke
En 25-åring døde da dumperen han kjørte havnet i sjøen 
under arbeid på Dalsfjordsambandet. Maskinføreren var 
ansatt i K. A. Aurstad AS, som hadde en underentreprise på 
utlasting av tunnel på anlegget. Etter en langvarig etterfors-
kning ble K. A. Aurstad AS ilagt en bot på en million kroner, 
mens Statens vegvesen ble ilagt en bot på en halv million. 
Verken Aurstad eller vegvesenet godtok dette, og bøtene 
ble etter ytterligere etterforskning redusert til henholdsvis 
600 000 og 300 000 kroner. 

Begge har nå vedtatt bøtene.

Ny utdanning  
i Sogndal

Styret i Høgskulen i Sogn og Fjordane vedtok 29. 
oktober å opprette et bachelorstudium i ingeniørfag 
bygg og anlegg. 

Studiet vil bli utlyst til våren, i første runde med plass 
til 25 studenter pr år. Oppstart høsten 2016 forutsetter 
at tilstrekkelig antall søkere melder seg.

Mobile  
transportbånd
Vestfold-firmaet Limaco har inngått avtale med Mace 
Industries om salg og service i Norge. Mace Industries er 
Englands ledende produsent av mobile transportbånd, 
tak- og materialheiser for anleggs- og utleiebransjen, 
ifølge en pressemelding fra Limaco.

– Shifta transportbånd har blitt kjent for sin råsterke 
aluminiumskonstruksjon og kraftige gummibelter – ikke 
PVC – som virkelig tåler harde påkjenninger år etter år, 
skriver Limaco i pressemeldingen. 

Foruten Shifta transportbånd produserer Mace Indus-
tries Bumpa transportable tak- og materialheiser. 

Sentral godkjenning 
stenger for søknader
 
14. desember stenger Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK) midlertidig for mottak av søknader om sentral 
godkjenning. Fra 5. januar kan bedrifter søke sentral 
godkjenning på nye vilkår som trer i kraft fra nyttår, 
opplyser DiBK i en pressemelding.
 – På grunn av de nye vilkårene som trer i kraft 1. januar 
2016, må vi gjøre større endringer i vår nettbaserte 
søknadsløsning for sentral godkjenning, sier avdelingsdi-
rektør Steinar Fretheim i DiBK. NOEN GANGER ER DET DU SER ETTER RETT FORAN DEG.

Om du ikke finner svaret på www.heidenreich.no, så ring oss på 22 02 42 00.
Som Norges eldste rørgrossist har vi hørt og sett det meste før.
Du finner oss på 33 forskjellige steder rundt om i Norge, fra Alta til Kristiansand.
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oKUNNSKAP ER TIL  
FOR Å DELES

Som en komplett VA-grossist har vi kunnskapen, erfaringen 
og produktene som hjelper deg til å få jobben riktig gjort. 
Både når det haster som mest og når du trenger hjelp med 
planlegging og anbudsregning. 

SIDE 8 ANLEGGSMASKINEN | NR. 11 | NOVEMBER 2015
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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

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

Kritisk til Allskog
MEF uttrykker bekymring ovenfor det de 
mener er andelslaget Allskogs manglende 
evne til dialog med skogsentreprenø-
rene om planlegging og drift av rasjonell 
skogsdrift. MEF mener Allskog setter 
urimelige vilkår for skogsentreprenørene 
i Midt-Norge og anklager andelslaget for 
å drive tømmerhogst i regionen i «rykk 
og napp», ifølge Adressa.

– Å få tømmeret frem er en dyr 
kostnad. Entreprenørene sitter med 
maskiner i millionklassen som skal driftes 
og vedlikeholdes, i tillegg til et arbeids-
giveransvar for sine ansatte. Skogsentre-
prenørene har i en årrekke strebet etter 
slik dialog med skogeierforeningen, men 
møter heller en kald skulder. Å adminis-
trere tømmer innebærer en streng logis-
tikk, og den rollen håndterer ikke Allskog, 

sier Einar Østhassel, seksjonssjef i MEF 
Seksjon Ressurs og Miljø.

Allskog-sjefen Ole Hartvig Bakke 
forteller at «rykk og napp-produksjonen» 
Østhassel refererer til var to produk-
sjonsstopp tidligere i år, som kom av 
naturlige årsaker.

– Vi hadde en planlagt produksjons-
stopp i vår, og en i sommer. Dette styres 
ut fra lagersituasjonen for å berge kvali-
teten på tømmeret. Sommerstoppen var i 
realiteten en planlagt to ukers fellesferie 
i juli, sier Bakke til Adressa. 

– Det er ikke morsomt for noen å la 
maskinene stå, og ikke nå dagsomset-
ningen. Men det er bedre å gjøre det på 
denne måten enn å stå med et lager som 
mister verdi, sier Bakke. Se også side 58.

 
KRITISK: Å administrere tømmer innebærer en 
streng logistikk, og den rollen håndterer ikke 
Allskog, sier Einar Østhassel, seksjonssjef i MEF 
Seksjon Ressurs og Miljø.

Ny type byggegjerde
F3 Lux-gjerdet fra OSN Anleggsikring 
oppgraderes og tilpasses norsk bruk og 
norske værforhold.

– Gjennom vår produsent i England 
har vi fått spesialtilpasset et gjerde til 
det norske markedet og behovet ute 
hos norske entreprenører. Økt bruk av 
bannere på byggegjerder, mer ustabilt 
vær med sterk vind og mye opp- og 
nedmontering gjør at behovet for mer 
solide gjerder blir større, sier daglig leder 
Frode Rastad i OSN Anleggsikring. 

Men om det har blitt mer solid, så har 
ikke vekten blitt veldig mye høyere: Hver 
gjerdeseksjon veier bare 17,6 kilo. Stan-
dardhøyden er 2 m og bredden er 3,5 m.

SIDE 10 ANLEGGSMASKINEN | NR. 11 | NOVEMBER 2015
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GODT DEKKET MED WIIKHALL

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

RING 64 83 55 00 FOR NÆRMERE INFORMASJON

Wacker Neuson ekspertise 
i minste detalj. 
Verdensleder når det  
gjelder vannbåren varme.

Som pioner på vannbårne overfla- 
tevarmere for tining og herding, kan  
du stole på at Wacker Neuson kan  
gi deg den rette varmeløsningen når 
og hvor du måtte trenge det.

•  Raskeste oppsett og nedrigging  
gjør ditt prosjekt lønnsomt

• Enklest i bruk
•  Mest pålitelig i ekstreme miljøer
•  Varmer effektivt de største overflater 

eller rom til lavest mulige kostnader

www.wackerneuson.no

Heavy duty design med uovertruffen service 

og delelevering garanterer problemfri drift.

Slangen er tilkoblet når den henger på trommelen. Dermed kan du starte brenner og pumpe og legge ut varm slange smidig og raskt.

Utleievennlig: man kan kontrollere for 

lekkasje mens slangen er på trommelen.

Dermed kan du starte brenner og pumpe og leggeut varm slange smidig og raskt.

Wacker Neuson har bevist å kunne tine, 

herde og varme til laveste mulige kostnad.

NO_WN_ADV_EMEA_Anlegg_Transport_185x127mm_1510209.indd   1 30.10.15   14:08

Nøsted 
kjøper løfte-
firma fra 
konkursbo
Kjettingprodusenten Nøsted kjøper Marwin 
Løfteteknikk AS, og berger dermed restene av et 
offshorekonsern som har gått i oppløsning. Med 
dette oppkjøpet er løfteteknikk-selskapet den 
eneste delen av Marwin-gruppen som fortsetter 
drift etter at fem andre selskaper i konsernet har 
gått konkurs. 

Marwin Løfteteknikk AS har blant annet norsk 
agentur på produksjon og salg av løfteslings fra 
Slingmax. 

Slutt på  
«hvite fingre»
Luna har en muttertrekker som skal være bra for både 
mekanikeren og sykefraværet. Stikkord: Puls. 

– For den som bruker muttertrekker mye i løpet av 
arbeidsdagen er det mange fordeler ved å velge en 
pulsmaskin fremfor en tradisjonell maskin, sier verktøy-
leverandøren Luna i en pressemelding. 

– Pulsmaskinen fungerer etter samme prinsipp som 
en slående muttertrekker, men her er den mekaniske 
slagmekanismen blitt erstattet av en hydraulisk enhet 
som kan oppnå moment opp til 500 Nm uten motstand, 
sier Lunas produktsjef.

Arild Schie i Luna med pulsmuttertrekker. 
(FOTO: TOOLS)

SVV-ansatte eier entreprenøraksjer
Ansatte i Statens vegvesen eier aksjer for 
store verdier i Veidekke og AF Gruppen. 

Det skriver Teknisk Ukeblad. 
De har avdekket at 17 ansatte i Statens 

vegvesen eier aksjer for til sammen 7,6 

millioner kroner i Veidekke. Ytterligere 
seks ansatte i vegvesenet eier aksjer i AF 
Gruppen for totalt 7,2 millioner, mens én 
ansatt eier aksjer i Multiconsult for 200 
000.  Fellestrekket for disse er i følge 

Teknisk Ukeblad at de sitter i stillinger 
som byggeledere og prosjektledere i 
Statens vegvesen, og tidligere har vært 
ansatt i bedriftene de fortsatt eier aksjer 
i.

Qmatec inn hos Sandvik
Sandvik Construction etablerer seg som 
distributør og serviceledd i Sverige for 
Qmatec Rig Solutions (tidligere kjent 
som Nemek). Samarbeidet vil snarlig 
utvides til også å gjelde UK. Det skriver 
Qmatec i en pressemelding. 

Sandvik Construction vil med dette få 
et betydelig utvalg av senkborrigger i 
sitt program, både for vann og energi-
boring, men også fundamentering og 

forankring.
– Samarbeidet er et viktig skritt for 

internasjonal vekst for Qmatec Drilling. 
Det vil bidra til at Qmatecs borerigger 
styrker sin posisjon også utenfor Norge, 
sier Qmatec. 

Kjell Arild Grønås (t.v.) i 
Qmatec Group AS og visepre

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

ahlsell.no

Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

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

Verktøykoffert 
for tøffe forhold
Würth har lansert en vann- og støvtett verktøykoffert som også 
fås med hjul og teleskophåndtak. Kofferten er i slagfast poly-
propylen, den er superstabil og kan stables.

– Denne kan bli en fulltreffer hos folk som har behov for 
sikker transport av verktøy og rekvisita, tror Bjørn Engh, 
produktsjef i Würth Norge. 

Produktsjef Bjørn Engh i Würth 
Norge med den lille kofferten.

(FOTO: WÜRTH NORGE)

Skjerper seg på dokumentasjon
Jobber du for eller med Veidekke? Da 
må du gjøre deg klar til å bruke Product-
Xchange. 

– Kravene til prodktdokumentasjon 
trådte i kraft 1. januar 2014. Vi kommer 
framover til å følge kravene tettere opp. 
Vi kommer til å fokusere på dette både 
internt i egen organisasjon og overfør 
underentreprenører og andre leveran-
dører, sier innkjøpssjef Ole Jakob Nes i 
Veidekke. 

– Gjelder dette mest på bygg, eller også 
på anleggssiden? 

– Byggsiden har det største antallet 
produkter som skal dokumenteres. Men 

på anleggssiden er det et betydelig 
innslag av farlige stoffer i bruk. Disse 
er det viktig å ha kontroll på dokumen-
tasjonen av. Her er stoffkartoteket i 
ProductXchange viktig. Med over 500 
byggeprosjekter gående er det mange 
hensyn å ta. Et godt samspill med våre 
samarbeidspartnere og leverandører er 
avgjørende for gode resultater og derfor 
etterstreber vi verktøy som maner til 
samhandling. ProductXhange er et slikt 
verktøy, og derfor skjerper vi kravene 
om leveranse av produktdata og -doku-
mentasjon gjennom dette systemet, sier 
Nes til Anleggsmaskinen.

Innkjøpssjef i Veidekke, Ole Jakob Nes på et 
kompetanseseminar på ByggReisDeg nylig.
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Med RoRo-konseptet ønsker vi økt fokus på den maritime korridor som 
en foretrukket transportveg på internasjonale frakter. Rullende last og 
store kolli via sjøveien – for økt sikkerhet og lavere kostnader www.moldegaard.no

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

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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Nye lys fra 
Nor Slep
Nor Slep AS i Sandefjord har revitalisert lyktebjelken på 
alle standard hengere.

Moderniseringen innebærer totalt 6 stk. lamper av ny 
type. Totalt er det 6 parklys, 4 blinklys, 2 tåkelys og 4 
ryggelys som standard, opplyser Nor Slep i en presse-
melding.

På trygg avstand med 
full radiostyring
Sandvik Ranger-serien topphammerborerigger til overjordsboring har en roterende 
overvogn, som gjør det mulig å dekke større boreområder. Standardmodellen dekker 
17,6 kvadratmeter, men kan ta inntil 26,4 kvadratmeter med ekstrautstyr. Et Rock 
Pilot+ borestyringssystem tilpasser seg automatisk skiftende bergformasjoner og 
sender riktig mengde kraft til fjellet.

– Dette er utviklet for å sørge for jevn rotasjon, fast bergkontakt og rask gjennom-
trenging under ulike bergforhold, sier Sandvik ubeskjedent i en pressemelding.

Komplett fjernstyring er en helt ny funksjon som ble introdusert i Sandvik 
Ranger-serien i starten av 2015. Fjernstyring er spesielt nyttig når riggen brukes i 
bratte hellinger og strosser hvor sikkerheten er ekstra viktig.

• Fjernstyringen styrer følgende funksjoner:
• Boring
• Belting, med én- eller tohåndskontroll
• Bomstyring
• Stanghåndtering
• Rullestyring (DQ 500)

Ny, 
allsidig 
radon-
måler
Instrumentcompaniet AS introduse-
rer en ny radonmåler fra den tyske 
produsenten Saphymo. Med sine 
beskjedne mål og vekt, er AlphaE 
godt egnet for dosimetermålin-
ger, ifølge en pressemelding fra 
Instrumentcompaniet. Ved bruk av 
silisiumdiode diffusjonskammer er 
følsomheten på 3 cph ved 100 Bq/
m3. 

Hvis det sier deg noe. 

Hæhre har 
kjøpt 38  
Cat-maskiner
Hæhre Maskinutleie og Pon Equipment har inngått 
avtale om levering av 1600 tonn Cat-maskiner. 

– Det er mange tonn med maskiner som skal leveres 
og svært gledelig er det at vi nå også skal levere Cat 
772 G tipptrucker, sier Pon-sjef Erik Sollerud.

Hele 10 trucker skal inn i flåten til Hæhre, som tidli-
gere har benyttet Komatsu tipp trucker.

Det skal også leveres ikke mindre enn 15 sttykker– 
eller 825 tonn – gravemaskiner type 352FL.

Fra venstre: Erik Sollerud, Sven Erik Sønstehagen, Lars Hæhre, 
Frank Ole Sørensen og Ole Petter Holene. (FOTO: PON EQUIPMENT).

Fjernstyrt Sandvik Ranger. (FOTO: SANDVIK).
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• Kvalitetsfilter til alle maskiner
• Gir deg lengre levetid på maskinen
• Markedets beste garanti

Lekang Maskin AS  tel 64 98 20 00  kundeservice@lekang.com

Fleetguard filter

 - gjør arbeidsdagen enklere ...

Forhandlere over hele landet.

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



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!

NYHETER NYHETER

www.kjellfoss.no

Kileveien 77, 3175 Ramnes
Telefon: +47 33 39 62 66 | E-post: post@kjellfoss.no

Alle typer bore- og 
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

Med 55 gjerder 
på henger’n

Ebeco AS har i samarbeid med OSN Anleggsikring utviklet en 
tilhenger med et integrert system for frakt av byggegjerder 
og sperregjerder. Med dette systemet har hengeren plass til 
opptil 40 byggegjerder med bredde 3,5 m eller 55 sperregjer-
der med bredde 2,3 m.

NYTT OM NAVN
Fredheim Maskin AS

Morten Schou og Oddbjørn Vilvang er ansatt som 
selgere i Fredheim Maskin AS. 
Vilvang kommer fra Sandvik Norge, der han var 
selger på knuseverk. Morten Schou var i sommer 
ferdig maskiningeniør fra Høyskolen i Oslo, og rakk 
et kort engasjement hos Beck Maskin AS før han 

kom til Fredheim. 

Oddbjørn Vilvang har hovedansvar for salg av 
Keestrack og Sandvik mobile knuse og sikteverk 
på Nordvestlandet og NordNorge, mens Per Olav 
Fredheim og Morten Schou skal ta seg av salg i 
resten av landet. 

Veidekke
Jimmy Bengtsson (49) er ansatt som ny konserndi
rektør og leder for Veidekkes samlede virksomhet 
i Sverige. Bengtsson kommer fra stillingen som 
administrerende direktør for Veidekkes datter
selskap Arcona AB i Stockholm, og tar fra nyttår 
over etter PerIngemar Persson som går over i en 

rådgiverfunksjon for Veidekkes konsernsjef. 

Nye Veier AS
Ledergruppen på plass på det statlige interimselskapet.
• Direktør for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) – Lena 

Helene Dalen (52), Melhus.
• Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring (CFO) – Nils 

Ravnaas (36), Kristiansand.
• Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi – Anette Aanesland 

(48), Kristiansand.
• Direktør for planprosesser og samfunnskontakt – Finn Aasmund 

Hobbesland (52), Kristiansand.
• Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth (50), Kristi

ansand.
Tidligere har Ingrid Dahl Hovland ansatt som administrerende 
direktør.
Styreleder er Rolf Roverud.

Fortsatt kraftigst omsetningsvekst 
i anleggsvirksomhet
Omsetningen innenfor anleggsvirk-
somhet var 11,4 prosent større i 3. 
termin 2015 enn i 3. termin 2014.

I løpet av de tre første terminene i 2015, 
fra januar til juni, hadde bedriftene i 
anleggsvirksomhet en samlet økning på 
10,0 prosent. Bakgrunnen for oppgangen 
ligger hovedsakelig i økt omsetning blant 
bedriftene i «Bygging av jernbaner og 
undergrunnsbaner» som har steget 20,1 
prosent i samme periode.

Bedriftene med sitt virksomhetsom-
råde i næringen «Spesialisert bygge- og 
anleggsvirksomhet» hadde en økning 
på 3,6 prosent i 3. termin 2015 sett i 
forhold til tilsvarende periode året før. 
Omsetningen utgjorde 34,0 milliarder 
kroner.

Omsetning på 71,6 milliarder  
i bygg og anlegg
I 3. termin 2015 omsatte bygge- og 
anleggsbedriftene for 71,6 milliarder 

kroner. Det er 5,2 prosent mer enn 
i samme termin i 2014. Den totale omset-
ningen til bedriftene i næringen «oppfø-
ring av bygninger» var 28,4 milliarder 
kroner i 3. termin 2015. Det tilsvarer en 
økning på 5,2 prosent sammenlignet med 
3. termin året før. I løpet av første halvår 
2015 hadde disse bedriftene en vekst på 
5,4 prosent og en samlet omsetning på 
76,0 milliarder.

Nedgang bare i Rogaland, 
Akershus økte mest
I 3. termin var det kun ett fylke der 
bygge- og anleggsbedriftene viste 
nedgang i omsetningen. Det var i Roga-
land der omsetningen ble redusert med 
3,4 prosent. Nedgangen i fylket har vært 
på 0,1 prosent i første halvår 2015.

Med en omsetningsvekst på 19,1 
prosent var det bygge- og anleggsbedrif-
tene i Akershus som økte mest i 3. termin 
2015. Omsetningen i Akershus var på 7,0 
milliarder kroner i perioden mai-juni.

På fylkesnivå var det bygge- og 
anleggsbedriftene i Oslo som hadde 
størst omsetning: 12,5 milliarder kroner 
i 3. termin. Det er 3,1 prosent mer enn i 
samme termin året før.              Kilde: SSB
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Veidekke kjøper 
Tore Løkke AS
Veidekke Entreprenør 
AS har inngått en 
intensjonsavtale om 
å kjøpe 80 prosent 
av aksjene i anlegg-
sentreprenøren Tore 
Løkke AS i Åfjord på 
Fosen i Sør-Trøndelag.

– Veidekke ønsker 
å vokse i anleggsmar-
kedet, og kjøpet vil 
styrke vår konkur-
ransekraft innenfor 
samferdsel og kraft-
utbygging, sier distriktsleder Stein Bjøru i Veidekke Entrepre-
nør i en pressemelding fra selskapet.

Anleggsentreprenør Tore Løkke AS har 78 ansatte, en omset-
ning på 200 millioner kroner (2014) og oppdrag over hele 
landet.

Veidekkes distriktsleder Stein Bjøru (t.v.) og 
daglig leder Tore Løkke ser frem til å spille 
på samme lag. (FOTO: VEIDEKKE ASA).
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Boretårn med elektronisk vernebur

Dette er Norges første boretårn med elektronisk 
vernebur. Maskinfører Einar Kolstad er fornøyd og 
føler seg tryggere.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SINGSÅS: – Man vil jo gjerne være i 
nærheten for å se hva man gjør. Hvis 
man glir tar man jo fort tak i det som 
er nærmest. Så da… Det har ikke vært 
så nære på for min del. Men jeg vet om 
folk som har kommet i klem og blitt med 
rundt. Det er greit at det stopper av seg 
selv. 

Einar Kolstad bruker ikke de største 
ordene for å  beskrive poenget med 
verneutrustning på boretårnet. Men vi 
skjønner hva han mener. 

En uke gammel
Det er bare en liten uke siden han tok i 
bruk sitt nye verktøy, og det er fortsatt 
en del prøving og feiling. Den nye Volvo 
ECR 250E-en er storveis å kjøre. Men 
trygghetsfølelsen vi snakker om er først 
og fremst knyttet til boretårnet på roto-
tilten, et AMV XD 175T-RH. 

Det er det aller første Andersen Mek. 
Verksted AS har levert med den nye 
verneløsningen. I stedet for et fysisk 
bur som vern mot de bevegelige delene 
i borestrengen har AMV laget et «virtuelt 
bur». 

Fotoceller sitter på en ramme et stykke 
oppe på tårnet. De oppdager hvis noe 
– eksempelvis en hånd, fot eller arm 
–  kommer for nær borestrengen, og 
stopper driften momentant. 

Uhindret innsyn
Innsynet til borestreng og hull er uhin-
dret. Men så snart Einar kommer i 
nærheten med hånda stopper det. Og 
starter like momentant når hånda er 
trukket unna igjen. 

– Det er jo veldig ferskt ennå. Men det 
ser ut til å fungere bra. En litt for tett 
støvsky kan få fotocella til å bryte. Men 

da starter boringen igjen når støvet har 
lagt seg. Det kan også være andre ting 
som kommer for nær. For eksempel en 
bergnabb. Men med vanlig bur på hadde 
vi da ikke fått til å bore i det hele tatt. Da 

VIKTIG: Den nye Volvo ECR 250E med AMV boretårn inngår i den kommende driften av Mo steinbrudd nær Støren. (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

OPERATØR: – Det er veldig ferskt ennå. Men det ser ut til å fungere bra, sier maskinfører Einar Kolstad. 

hadde buret vært i veien. Dette er bra, 
sier Einar Kolstad. 

Han er ansatt maskinfører i Rønnings-
grind AS, et selskap som i disse dager 
endrer navn til Aune Maskin AS. Vi 

møter ham på Winsnes, mellom Støren 
og Røros. Her bistår Aune Transport 
Winsnes Maskin og Transport med 
klargjøring til å sprenge i et masseuttak. 

Aune har investert 2,6 millioner i det 

nye boretårnet og tilhørende GPS-sys-
tem. Kostnaden til den nye graveren 
kommer i tillegg. FORTS.
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MASKINUTSTYR

www.isy.no | E-post: stig.solem@norconsult.com | Telefon: 454 04 650

• Kalkulere smartere
• Innhente priser på en mer effektiv måte
• Avregning med målebrevHva er dine planer 

for 2016?

TIL KALKULATØREN

Skifter navn
Aune Maskin AS med ni ansatte er et 
søsterselskap til Aune Transport AS med 
14 ansatte. Maskinparken består av syv 
gravere, fra en åttetonner til denne nye 
250en. Hans Rønningsgrind fortsetter 
som deleier etter navneskiftet. 

Noen kilometer fra Støren sentrum 
finner vi en viktig del av det økonomiske 
fundamentet til den tunge investeringen i 
gravemaskin og boretårn: Mo Steinbrudd. 

– Vi har lett i 15 år etter en steinkvali-
tet god nok til kravene i veioppbygging. 
Det fant vi i Sanddalen. Målet er å være 
driftsklar til våren, sier daglig leder Arnt 
Egil Aune. 

Under testboring har det blitt registrert 
stein han tror er hard nok til å tilfreds-
stille hardhetskravene til asfalt, men det 
må undersøkes ytterligere før Aune tør 
å si det for bastant. 

Viktig rolle
Den nye graveren med AMV-tårnet er 
tiltenkt en viktig rolle i driften av dette 
pukkverket. 

Driftskonsesjonssøknaden er ferdig-
behandlet, og har ligget ute til høring i 
høst med frist 3. november. Det regulerte 
området er 210 mål, med potensielt uttak 

på syv millioner tonn. 
– I Støren-målestokk er et nok til tre 

generasjoners drift. Området har også 
betydelige utvidelsesmuligheter vestover, 
sier Aune. 

–  Et boretårn på en gravemaskin i 
denne størrelsesklassen? Er det fornuftig 
utstyr å bruke i et pukkverk? 

– Det er velegnet til kombinasjons-
drift her og på andre jobber. Pukkverket 
ligger i bratt terreng, med stort behov for 
å lage pilotveier og skyte oss ned i paller. 
Vi samarbeider også med andre aktører 
i området. Der det er mer aktuelt med 
rigg vil vi heller leie inn det. Vi forventer 
dessuten en formidabel vekst i fjellarbeid 
med kommende prosjekter i regionen, 
sier Aune.

Den avanserte maskinstyringen til 
boretårnet fjerner behovet for at opera-
tøren må ut å merke «på». Boreplanen 
legges inn i systemet, og operatøren har 
full kontroll fra hytta. Det samme gjelder 
dokumentasjon på hva som er gjort. 

Sensorer
Aunes nye boretårn kommer altså fra 
Andersen Mek. Verksted (AMV). Produ-
senten vil ikke dele ut alle de tekniske 
detaljene i løsningen, men opplyser at 

det er en kombinasjon av ulike sensor-
teknologier. 

Aunes boretårn var den første appli-
kasjonen som fikk løsningen påmontert, 
men den kan brukes på alle typer borein-
stallasjoner. 

– Det er utstyr som er ettermonterbart 
på alt utstyr levert av oss. Vår filosofi er 
at det skal være skalerbart. Det skal være 
mulig å legge til nye funksjoner senere, 
sier administrerende direktør Peder 
Andersen i AMV. 

Han mener deres løsning er sikrere enn 
et fysisk bur. 

– Et bur begrenser rommet der opera-
tøren kan kommet til og jobbe. Man ser at 
sikkerhetsutstyr kan bli demontert eller 
koblet ut. Vi som leverandør skal forutse 
feilbruk. Her er det ingenting som står i 
veien eller begrenser bruk eller vedlike-
hold, sier Andersen. 

– Hva med støv? 
– Under tester har det vist seg uproble-

matisk med støv. Det er kun et problem 
når støvsugeren slås av. Da blir støvskyen 
så stor sensorene løser ut. Det anser vi 
som uproblematisk. Uten støvsugeren på 
skal man ikke bore uansett, sier Ander-
sen. 

Selskapet har en hel del boretårn i 
produksjonslinjen for levering framover. 
Alle får den nye, elektroniske verneløs-
ningen. n

PÅ NETT
Se video av det nye boretårnet og 
det virtuelle buret på vår nettut-
gave: AM.no

1 SENSORER: 

Maskinfører Einar Kolstad peker på sen
sorene i det virtuelle verneburet. 

2 KONTROLL: 

Både boretårn og maskin kan opereres 
fra fjernkontrollen. Alt av boreplan og –
dokumentasjon går også elektronisk. 

3 TÅRN: 

Dette eksemplaret av XD 175TRH 
er AMVs første med det nye virtuelle 
verneburet. 

4 STØVSUGER: 

Den elektroniske verneløsningen er av
hengig av at støvsugeren tar unna støvet 
under boring. 

1

2

3

4

Leveres uten vernebur
Excadrill boretårn drives 
av graverens ekstrahy
draulikk. Det kan kun 
opereres fra hytta. – Da 
er vernekravet opppfylt, 
sier importøren. 

SOGN: Fosse Maskin og Transport AS 
i Vik fikk i høst levert et Excadrill 45A 
boretårn fra Ankerløkken Equipment AS. 
Bæremaskinen er en Hitachi 225 USR. 

Helt i tråd
Boretårnet har ikke fysisk vernebur eller 
noen form for elektronisk autostopp hvis 
noen kommer for nær. Det er likevel  
ifølge importør Ankerløkken Equipment 
AS helt i tråd med kravet om vern mot 
bevegelige deler. 

– Tårnet bruker maskinens tilleggshy-
draulikk. Når hydraulikken brytes med 
sikkerhetsspaken på førerstolen er også 
tårnet dødt, sier Morten Paulsen i Anker-
løkken Equipment AS. 

Excadrill-tårnene kan kun opereres fra 
hytta på bæremaskinen. Fjernstyring er 
ikke mulig på dette. 

Kamera 
– Produsenten mener det er best sånn. 
For boring på utilgjengelige steder kan 
det leveres med kamera på boretårnet 
som sender bilder til skjerm i hytta. Da 
har operatøren like god sikt som hvis han 
står ute med fjernkontroll, sier Paulsen. 

– Dokumentasjon på at den løsningen 
er i tråd med reglene? 

– Samsvarserklæringen som sier at 
applikasjonen er bygghet i henhold til 
EU-standarden EN 16228, sier Paulsen. 

Skriftlig begrunnelse
Ankerløkken Equipment AS har fått en 
skriftlig vurdering fra produsent Junttan 
OY i Finland. Her beskriver produsen-
ten hvorfor den mener utformingen er 
innenfor regelverket. 

Hovedpoenget er at vernet skal 
beskytte operatøren. Uvedkommende 
som måtte forville seg i nærheten er ikke 
nevnt. 

«…guarding of the rotating parts, 
to prevent the operator inadvertently 
coming in contact with moving parts…»

– Hvis operatøren er inne i hytta kan 
han ikke komme i kontakt med bevege-
lige deler. På maskiner der operatøren 
kan styre maskinen ved å stå ved siden 
av den må ha vernebur. Vår konklusjon 
er at Excadrill ikke behøver vernebur, 
skriver Junttan OY. 

–  Hvor stort konkurransefortrinn 
har dere her i forhold til konkurrerende 
produkter ved å kunne selge uten bur?

–  Det er todelt. De fleste kundene 
ønsker ikke bur. Men noen byggherrer 
krever bur på boreutstyr på sine anlegg, 

uansett hva reglene sier. For eksempel 
Statens vegvesen, sier Paulsen. 

– Vi selger på kvalitet, ikke pris. Pris 
med eller uten bur er ikke avgjørende for 
kunden. Buret utgjør en ubetydelig del 
av totalprisen. Der kunden ønsker det 
leverer vi naturligvis med bur, tilføyer 
daglig leder Ole Andreas Aaserud i 
Ankerløkken Equipment AS. n

KONTROLL: Tårnet kan kun opereres fra hytta. 
Da trengs det ikke vernebur. 

UTEN BUR: Fosse Maskin sitt Excadrill 45A boretårn står på en Hitachi 225 USR. 
(FOTO: FOSSE MASKIN OG TRANSPORT AS) 
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MASKIN MASKIN

Sikring 
med radio

ÅMOT/VINJE: Her klargjøres en Nemek 
510 TS senkeborerigg med Qmatecs 
nyutviklede løsning for «elektronisk 
vernebur». 
Løsningen er basert på radiosignaler, og 
oppfyller etter Qmatecs mening de nyeste 
kravene til vern mot bevegelige deler på 
boremaskiner. 

Vernesystemet Qmatec nå installerer 
på sine borerigger er levert av Hetronic 
AS. Det holder rede på hvor personer 
befinner seg i forhold til maskinen. 

Radiosignaler
Det skjer ved hjelp av radiokommuni-
kasjon mellom en base på maskinen og 
sensorer som boreriggoperatør og hjel-
pemann har på seg. 

Når noen av disse kommer nærmere 
borestrengen enn 1,5 meter reduseres 
rotasjon på strengen til 30 omdreininger 
i minuttet, mens matingen reduseres til 
15 meter i minuttet. 

Sensoren er innebygget i operatørens 
fjernkontroll. Hjelpemannen må ha på 

seg en mindre enhet. 
Verneløsningen fungerer kun for perso-

ner som har systemets sensorer på seg. 
Dersom noen uten en slik sensor kommer 
i nærheten av borestrengen vil ikke 
systemet oppfatte det, og kjøre videre 
som normalt inntil operatøren stopper. 

Uten hindringer
Qmatec har levert én senkeborerigg med 
fysisk bur, men selskapet har helt siden 
kravene ble kjent jobbet for en løsning 

som oppfyller vernekravene uten hind-
ringen et fysisk bur utgjør. 

– Kundene er opptatt av det. Det er 
betydelig skepsis imot mekanisk vern 
med bur. Vi mener et bur øker risikoen 
for operatøren mer enn å redusere den. 
Alt som begrenser operatørens mulig-
het til å bevege seg rundt riggen øker 
risikoen, sier daglig leder Egil Jøsendal 
i Qmatec. 

Senkeborerigger brukes til brønn- og 
fundamentboring. Ofte med så grove rør 

at man må bruke gravemaskin eller annet 
tungt utstyr for å håndtere rørene under 
boring. 

–  Et fysisk bur vil utgjøre en stor 
begrensning under slikt arbeid. Et bur 
vil være til hinder for både HMS og 
produktivitet. 

Sjekket tolkningen
– Har dere gjort noe for å sjekke om dette 
er en riktig tolkning av kravene i Mask-
inforskriften og den nye standarden? For 

eksempel spurt Arbeidstilsynet? 
– Nei, vi har ikke sjekket det spesielt 

med Arbeidstilsynet med andre. Dette 
er vår tolkning av regelverket. Mating 
og rotasjon er bare to av mange faremo-
menter ved en borerigg. Den udiskuta-
belt beste måten å ivareta sikkerheten for 
tredjeperson ligger i å sørge for at han 
ikke oppholder seg i nærheten av riggen. 
Det er også relativt lett å praktisere, sier 
Jøsendal. 

Qmatec oppgir 25 meter som en sikker 

SENSORER: Sensorene til vernesystemet sitter i konsollene for operatør og hjelpemann. Egil Jøsendal (t.v.) med operatørkonsoll og Ørjan Jahren Olsen fra 
Hetronic med hjelpemannens boks. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

BASE: Med signaler mellom sensorene og denne boksen på maskinen vil systemet stoppe driften hvis 
noen kommer for nær. 

Her blir Qmatecs virtuelle vernebur gjort klart til bruk. 
Radiosignaler stopper driften hvis noen kommer for 
nær. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

FORTS.
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MASKIN

«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 

sone rundt riggen. Det er angitt på en gul 
varsellapp på riggen og i instruksjons-
boka. 

– Hva med sikkerhetstiltakene på selve 
riggen? 

Operatørens sikkerhet
– De må først og fremst ha operatørens 
og eventuell hjelpemanns sikkerhet for 
øye. Sikkerhetstiltak som isolert sett 
kanskje reduserer faren for tredjeperson 
– men øker risikoen for operatøren – vil 

etter vårt syn være i strid med Maskin-
direktivet, sier Jøsendal. 

Riggen der verneløsningen ble montert 
første gang ble i midten av november 
levert til Brødrene Myhre AS på Jevnaker. 
Løsningen skal monteres på alle bore-
rigger Qmatec Drilling AS leverer, bort-
sett fra på rigger for horisontalboring. 
Kunder som uttrykkelig ber om levering 
med mekanisk bur i stedet for den nye 
elektroniske løsningen vil få det også på 
andre rigger. 

Qmatec Drilling AS leverer senkebo-
rerrigger som også er kjent under det 
gamle navnet Nemek. Selskapet holder 
til i Åmot i Vinje med 29 ansatte. Det er 
hovedvirksomheten i konsernet Qmatec 
Group, omsetter rundt 50 millioner i året 
og leverer 15-20 borerigger i et normalår. 

De viktigste konkurrentene er tyske 
Klem, italienske Comacchio og Welldrill 
fra Atlas Copco. n

NY: Da vi besøkte Qmatec sto det tredje eksemplaret av deres nye kompakte rigg 407 RTP, spesielt rettet mot energibrønnboring. Et helautomatisk rørhåndte
ringssystem gjør at riggen kan opereres av kun én person. Den får også det nye, elektroniske verneburet.

ORDRETELEFON:
488 55 500 (Bergen)
480 55 800 (Østlandet)

Du får ikke 
to sjanser til 
å gjøre et godt 
førsteinntrykk
En salve er skutt på et øyeblikk. Når 
støvet har lagt seg bør alt se perfekt ut.

I Austin er vi opptatt av produktivitet 
for deg og din kunde. Vi er der når du 
trenger oss, vi lader raskere, har mer 
energirikt sprengstoff og markedets 
mest pålitelige tennsystem.

La oss vise deg hvordan vi gjør 
et godt førsteinntrykk!

Du treffer oss på 
Fjellsprengerkonferansen 
i Oslo 26. november.

Du treffer oss på 
Fjellsprengerkonferansen 
i Oslo 26. november.

www.austin.no

Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen · post@austin.no

Austin Norge AS 
– Når støvet har lagt seg

Kontakt oss for mer informasjon!
Powel AS, tlf. 73 80 45 00, eller mail:
ProAdm@powel.no |  Gemini@powel.no

ProAdm + Gemini
= komplett løsning

Uante 
muligheter!
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SPRENGNINGSPRENGNING

Rystelser ved bergsprengning 

– Derfor beskriver vi fortsatt  
etter den nye standarden
Den gamle versjonen av vibrasjonsstandarden NS8141 
er gjort gyldig igjen. Men fortsatt beskriver rådgivere 
etter den nye versjonen, til sprengningsentreprenørers 
store frustrasjon. Her forklarer «sprengningskon
sulent» Nils Ramstad hvorfor det er sånn. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Vi har tidligere i år skrevet en hel del om 
problemene sprengningsentreprenørene 
har hatt med vibrasjonsmålinger gjort 
etter den nye standarden for slikt; NS 
8141. 

Måleapparater innstilt etter den nye 
standardens frekvensveide målinger ga 
i en del tilfeller svært varierende utslag 

på salver sammenlignet med den gamle 
standardens uveide målinger. 

Høyere kostnader
Det har resultert i høyere spreng-
ningskostnader. Den nye standarden 
oppleves også som gjennomgående stren-
gere enn den gamle. 

I sommer ble det laget en midlertidig 
løsning ved at 2001-versjonen ble gjort 
gyldig igjen, og gjelder parallelt med den 
nye 2013-versjonen. 

Nå rapporterer flere sprengningsentre-
prenører frustrasjon over at konsulen-
ter fortsetter å beskrive prosjekter etter 
den nye versjonen, som har laget så mye 
problemer med uforutsigbare målinger. 

Ikke bare uvitenhet
– Noen gjør det nok av ren uvitenhet. I 
mange tilfeller skyldes det at beskrivelsen 
ble laget før den gamle standarden ble 
gjort gyldig igjen. For vår del vurderer vi 
for hvert enkelt prosjekt hvilken versjon 
som er best å bruke. 

Det sier Nils Ramstad i Multiconsult. 
I tillegg til hverdagen som rådgiver har 
han vært sentral i arbeidet med NS8141. 
Han var også den som skrev brevet til 
Standard Norge som i sommer resulterte 
i at den gamle versjonen ble gjort parallelt 
gyldig med den nye. 

Det er langt ifra bare elendighet med 
den nye versjonen av standarden. 

– Problemene med 2013-versjonen 
opptrer primært der bygg er fundamen-
tert på eller nært fjell, og når sprengnin-
gene foregår nært. Når nabohusene står 
lenger unna eller på leire er det bedre å 
bruke 2013-versjonen. Da er 2001-versjo-
nen veldig streng. Det er kombinasjonen 
av fjellfundamentering og kort avstand 
som er problematisk, sier Ramstad. 

Egne målinger
Her støtter han seg til egne, parallelle 
målinger Multiconsult har gjort etter 
den gamle og den nye standarden. De 
viktigste funnene: 
• Fjellfundament og kort avstand gir 

høyere vibrasjonsnivå enn forventet. 
• Spredning i målinger fra salve til salve, 

selv om de er identiske. 

SENTRAL: Nils Ramstad i Multiconsult 
har vært sentral i arbeidet med NS 
8141. Her i et foredrag om temaet på 
Arctic Entrepreneur. 
(FOTO: JØRN  SØDERHOLM)

FORTS.
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ETLT ETDL5 ETCrane ETSnow Snowking

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

www.ndi.eu

www.ndias.no

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

Dekkmann

• Løsmassefundament og lengre avstand 
fungerer bra

• Spunting og pæling fungerer også bra

Ramstad peker på at det selv om rådgiver 
har beskrevet den ene versjonen av stan-
darden ikke er noe i veien for at entrepre-
nør kan be om at den andre skal brukes. 

– I prosjekter der vi har beskrevet med 
2013 mens entreprenør ønsker å bruke 
2001, så gir vi byggherren informasjon 
om forskjellene på de to. Da blir det opp 
til kontraktspartene å bli enige. På store, 
offentlige kontrakter er det ofte ikke så 
lett å bytte standard i kontraktsforhand-
linger. Men det er vanligvis ikke noe 
problem i mindre byggeplassprosjekter 
der det ofte er innkjøp etter forhandlin-
ger, sier han. 

Ny revisjon 
Nå er en arbeidsgruppe i gang med en ny 
revisjon, for å komme fram til én stan-
dard som fungerer. Det første møtet i 
gruppa har allerede funnet sted. 

Det viktigste blir å finne ut hvorfor man 
ikke får de måleverdiene som var forut-
satt, og hvorfor det blir høyere målever-
dier på fjell enn man regnet med. 

Den gamle standarden bygger på uveide 
målinger og varierende grenseverdier 
etter fundamenteringsforhold og avstand. 
Det kommer av at et bygg vil tåle mindre 
av de lange bølgene som opptrer i løsmas-
ser og mer av korte, kjappe bevegelser 
i fjell. 

– Hensikten med frekvensveid måling 
var å kun ha én grenseverdi, uavhengig 
av fundamentering, grunnforhold og 
avstand. Tanken var at et frekvensfilter 
skulle kompensere for variablene, sier 
Ramstad. 

Råd til entreprenører
– Hvilket råd vil du gi til entreprenører 
som opplever frustrasjoner knyttet til 
de to versjonene av rystelesstandarden? 

– Ta det opp med byggherre så fort 
som mulig. Jobben må prises etter den 
standarden som er beskrevet. Ellers risi-
kerer man at tilbudet forkastes. Men det 
er stort sett alltid anledning til å foreslå 
alternative løsninger, og da kan man jo 
synliggjøre en priskonsekvens ved et 
eventuelt bytte av standard. Eller sagt 
med andre ord: Vise at man kan gjøre 
sprengningen billigere hvis den andre 
standard-versjonen legges til grunn, sier 

Nils Ramstad. 
For dokumentasjon av vibrasjonsnivået 

spiller det ingen rolle hvilken utgave av 
standarden som benyttes. Nyere vibra-
sjonsmålere håndterer begge utgaver. n

«I mange tilfeller skyldes det 
at beskrivelsen ble laget før 
den gamle standarden ble gjort 
gyldig igjen»

RYSTELSESMÅLER: Nyere vibrasjonsmålere håndterer begge utgaver av standarden. 
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Solide sprengningsmatter, 
produsert i Drammen!

VELG NORSK PRODUKSJON
DA ER DU MED OG VERNER NORSKE ARBEIDSPLASSER

DRAMMENSMATTA
Arboalleen 23, 3048 DRAMMEN

VI SØKER DEG SOM ALDRI SLUTTER Å LETE
Jakten på investeringer i smarte energitiltak, som både kutter kostnader og øker konkurranse- 
kraften, er ingen enkel oppgave. Derfor kan det noen ganger være fi nt å få hjelp.

Enova har alltid vært opptatt av å gi støtte til energi- og klimatiltak. Nå retter vi søkelyset 
mot energiledelse i transportsektoren, og ønsker å komme i kontakt med virksomheter som 
vil kartlegge sine muligheter og skape livskraftig forandring.

Bli med og sett fart på grønn transport. Ta kontakt med våre rådgivere på telefon 95 29 80 00, 
eller les mer på enova.no.

Foto: M
orten Borgestad

Anlegg_transport_210x297.indd   1 15.10.15   10:28



AKTUELT AKTUELT

Avretting eller forkiling? Håndbok og 
prosesskode operer med ulike krav til 
finstoffinnhold i 032 knust masse. De 
forskjellene kan komme til å koste mye 
penger hvis man ikke er oppmerksom. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Forvirrende 
finstoff-krav

VARIANT: f3 eller f5? 
Forskjellen er stor.  
Husk også to prosent 
ekstra nedknusing i 
utlegging og kompri
mering. (ALLE FOTO: 
JØRN SØDERHOLM)

FORTS.

OPPFORDRING: Vidar Tjervåg ber entreprenører være opp-
merksomme når det er snakk om 0-32 til øverste lag i vei. 
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facebook.smpparts.com

youtube.smpparts.com

www.smpparts.com
linkedin.smpparts.com

KVALITET OPPNÅS 
IKKE OVER  
EN NATT

SMP Parts AB   |   www.smpparts.com

Se SMP Hardlock på 
www.smpparts.com

AT
03

93
4

«Gjør en sikker investering med 
Swingotilt. Du får 2 års fabrikkgaranti, 
og dessuten en gripemodul som har 
markedets største gripevidde»

Gjennom et nært samarbeid mellom oss som produsent,
entreprenører, forhandlere og maskinprodusenter har vi
et redskapsprogram skreddersydd for det nordiske 
markedet. Ta kontakt med din forhandler!

Kvalitet fra din ledende leverandør

HARDLOCK er vårt nye vendbare og helt glippfrie 
sikkerhetsfeste.
DOBBEL LÅSING - FRAMAKSELLÅS - SHIMSFRITT

Den nye generasjonen 
HURTIGKOBLING

Lik oss på facebook.com/smppartsab, norsk avd.

        

    

SMP Parts AB - PB 43 - 3051 Mjøndalen Tel: 32 87 58 50
Fax: 32 87 58 55 E-mail: sven@smpparts.com /

rune@smpparts.com - www.smpparts.com

facebook.smpparts.com

youtube.smpparts.com

www.smpparts.com
linkedin.smpparts.com

KVALITET OPPNÅS 
IKKE OVER  
EN NATT

Swing 0 Tilt 
maskinvekt 
3–30 tonn

facebook.smpparts.com

youtube.smpparts.com

www.smpparts.com
linkedin.smpparts.com

KVALITET OPPNÅS 
IKKE OVER  
EN NATT

Graveskuffer
maskinvekt
1–80 tonn

Hardlock 
HK fester 

maskinvekt 
8–40 tonn

0-32 er ikke den massen det går mest av. 
Heller tvert imot: Den brukes i knøttsmå 
volumer på hvert prosjekt. Men ingen 
andre fraksjoner har så innviklede krav 
knyttet til seg som akkurat den. 

Forskjellige krav
Her er det nemlig temmelig store forskjel-
ler i krav til finstoffinnhold. Alt etter hva 
laget kalles i kontrakten. 
• «Avretting / forsterkning» F5 – høyst 

fem prosent finstoff* 
• «Forkiling / forsterkning» F3 – høyst 

tre prosent finstoff*
• «Bærelag» – høyst fem prosent 

finstoff*. Og siktekurven må være 
parallell med grensekurver. 
– En innkjøper som ringer et pukkverk 

og spør etter pris på 0-32 må være svært 
oppmerksom på hva den skal brukes til. 
Helt ned til ordlyden i kontrakten. 

– Dessuten holder det ikke å kjøpe det 
som står i kontrakten. Du må ta hensyn til 
at finstoffinnholdet øker med to prosent 
i transport og komprimering. Statens 
vegvesen stiller krav til finstoffinnhold 
ferdig utlagt. Da må entreprenøren selv ta 
høyde for nedknusingen i komprimering, 

sier Vidar Tjervåg. 
Han er en av fagfolkene i pukk- og 

mineralmiljøet som er bekymret for 
uklarhetene rundt 0-32-fraksjonen og 
de sprikende kravene til finstoffinnhold. 

Forkiling eller avretting
Et viktig element i denne uklarheten ble 
innført da håndbok 018 ble revidert og 
skiftet navn til N200.  Her er en fraksjon 
med 0-32 millimeter pukk med et finstof-
finnhold på maks tre prosent innført i det 
som kalles forkilingslag. 

Det er det siste laget før asfalt. Dette ble 
i utgåtte håndbok 018 kalt avrettingslag, 
med krav om maks fem prosent finstoff. 

– Problemet er at alle kontrakter er 
bygget opp etter prosesskoden. Og den 
er ikke revidert. Prosesskoden inneholder 
fortsatt referanser til håndbok 018, mens 
kontraktene henviser til N200. Dermed 
snakker man om forskjellige varianter av 
0-32, og man kan til og med få krysshen-
visninger i samme kontrakt, sier Tjervåg. 

0-32-fraksjoner med så lavt finstoffinn-
hold som tre prosent kalles gjerne «skri-
vebordsfraksjoner» av de som jobber med 
masser. En 0-32 med maks tre prosent 

finstoff i ferdig utlagt tilstand er nemlig 
fryktelig vanskelig å produsere. Det vil 
si at den er vesentlig dyrere enn en 0-32 
med en større andel av finstoffet i behold. 

Mer komplisert
For å gjøre bildet enda mer komplisert 
gis det åpning for alternative utregnings-
måter dersom massen ikke oppfyller 
finstoffkravene i f3 og f5. 

Disse alternativt utregnede finstoffver-
diene er lette å blande sammen med 
finstoffet på totalkurven f3 og f5: Hvis 
massene er innenfor kravene til finstoff 
på 0,063 mm*, så kan massen likevel bli 
underkjent. 

Helt først i kapittelet «Vegfundament» 
i N200 står nemlig en liten setning med 
store konsekvenser: 

«Krav om telefarlighetsgruppe 
T1 skal oppfylles».
– Det vil si at innholdet av partikler på 
0,020 skal måles. Det er umulig å gjøre 
med sikteprøve, men må gjøres med 
slemmeanalyse. Det er komplisert, fire 
ganger så dyr som sikteprøver og tar i 
gjennomsnitt tre dager å gjennomføre. 

Den regningen er det entreprenør som 
sitter igjen med. Det er nesten ingen 
pukkprodusenter som gjør det i produk-
sjon. Det finnes heller ingen krav om 
dette for CE-merking, sier Tjervåg. 

– Gjelder dette bare 0-32? 

Fire forskjellige 
– Det er kun på den fraksjonen det er et 
problem. Det er et knøttlite volum som 
leveres til hvert prosjekt. Men det finnes 

fire forskjellige krav til sortering. 

– Hvem er det et problem for? 
– Først og fremst for entreprenører, som 
står i fare for å kjøpe feil vare. Men også 
for produsenter, som i mange tilfeller ikke 
vet hva de skal levere. De kan uforvarende 
levere feil vare, sier Tjervåg. 

Han er ukentlig i kontakt med entre-
prenører og pukkleverandører som sliter 
med konskvensene av «mysteriet» 0-32.

Rådgivningsjobben blir ikke enklere 

når Statens vegvesen framstår som lite 
enhetlig og med svært ulike krav regio-
nene imellom. 

Vanskelig
–Jeg var nylig på en temadag hos en stor 
norsk pukkprodusent, der temaet var 
dokumentasjon av ubunden bruk av stein-
materialer i vei. Her ble det snakket mye 
om at det er vanskelig å levere rett kvali-
tet. For å levere riktig må de vite hvilken 
region i Statens vegvesen det skal leveres 

FORTS.

VANSKELIG: 032 som holder tre prosent finstoff er vanskelig å produsere. Det vil si at den er dyr.
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til, og hvilken prosjektleder som styrer 
det aktuelle prosjektet. Prosjektene blir 
behandlet svært forskjellig, sier Tjervåg. 
– Hvorfor er det viktig for entreprenø-
rer å vite dette? 
– Fordi det kan ha alvorlig konsekvenser 
å ikke vite. Som liten entreprenør mot 
Statens vegvesen-regionen stiller du svakt 
hvis du plutselig får vite at 0-32-pukken 
du har levert ikke er godkjent. Selv om 
den ble levert i henhold til kontrakt. Da 
regner du med at alt er i orden. Men så 
kommer stikkprøvekontrollen. Og hvis 
målingene da er utenfor kravene, så risi-
kerer du full maseutskifting. 

– Jo, men man må da være våken i 
kontraktsarbeidet uansett…?
– Kontrakten må leses nøye. Men det er 
uklart uansett. Det står for eksempel ikke 
tydelig i kontrakten at du må ta hensyn til 
to prosent nedknusing. Det må du vite. I 
N200 står det som et lite punkt i margen 
under bærelag. Ikke et ord i forsterk-
ningslag-kapittelet. Og i prosesskoden 
står det ingenting om det, sier han. 

Målepraksis
Målepraksisen fra Statens vegvesens side er 
det også viktig å være oppmerksom på. Det 
illustrerer Tjervåg med et par eksempler: 
1. Bygging/reparasjon av vei uten omkjø-

ringsmulighet. Trafikken må slippes 
på veien etter at det øverste laget med 
0-32 er lagt, men før asfalten kommer. 
Kanskje så lenge som 1-2 uker. 

 – Hvis finstoffprøvene tas etter dette, 
før legging av dekke, så er det klin 
umulig å greie kravene, sier han. 

2. Avretting er lagt ut i tunnel. Men 
bolting og sikring utføres etterpå. 

Dermed vil finstoff fra boring og 
bolting, samt nedknusing fra kjøring 
med boreutstyr på avrettingslaget 
sende fintstoffi nnholdet i været. 

Felles mål 
Tjervåg er redd for at det han sier skal bli 
oppfattet som sutring mot Statens vegve-
sen. Det er det ikke. Kun informasjon til 
entreprenører. 

Men han tar med en oppfordring til 
Statens vegvesen også: 

– Få temaet kvalitetssikring høyt på 

planen i samhandlingsmøter. Få klargjort 
før prosjektstart hvilke kvaliteter som skal 
leveres, og hvilket kontrollnivå prosjek-
tet ligger på. Vi har det samme målet: Å 
bygge vei av god kvalitet. Problemstillin-
gen ser bare annerledes ut fra leveran-
dør- og entreprenørsiden enn fra Statens 
vegvesens side, sier Tjervåg. n

*Finstoff=partikler mindre enn 0,063 millimeter. 
(**markeres med gult og brukes som forklaring et 
sted på første oppslag**)

Slik lages riktig 0-32
Veien fra råberg til 
godkjent 032 er lang og 
innviklet. 

1. Råberg grovknuses
2. Nullstoff siktes ut
3. 20-120 finknuses til 0-32 godkjent F5 
(fem prosent finstoff)

For å få 0-32 godkjent f3 må mer 
finstoff siktes ut. Det greier man ikke i 
vanlig produksjon. 

Da må det siktes ytterligere, kanskje 
i to runder. 

Husk også: Finstoff øker med to prosent 
i utlegging og komprimering. 

– Hvis du skal lage en 0-32 som er F3 
ferdig utlagt, så må det i realiteten leveres 

en 2-32 med én prosent finstoff. Det er 
ekstremt vanskelig å lage, sier Vidar 
Tjervåg. n

LEVERE: Produsenter kan uforvarende levere feil vare.

Vil se nærmere på f3
Statens vegvesen vil 
helst ha knust asfalt i 
forkiling. Ønsker å rydde 
opp i forvirring om 
fin stoffkrav i knust fjell.  

Statens vegvesens seksjon for veitekno-
logi registrerer at det er noe usikker-
het knyttet til hvilke krav som gjelder 
for bruk av knust fjell, Fk 0/32 mm i 
vegbygging. 

Før bærelag
– Denne fraksjonen brukes vanligvis 
som bærelagsmateriale eller til forki-
ling av forsterkningslag før legging av 
bærelag. Som artikkelen påpeker er det 
først og fremst anvendelse av Fk 0/32 
mm til forkiling som skaper forvirring, 
sier sjefsingeniør Jostein Aksnes. 

Her er hans forsøk på tydeliggjøring:
 

1. Vanlig Fk – det vil si knuste steinma-
terialer av ordinær bærelagskvalitet, 
vanligvis 0/32 mm – kan brukes som 
forkiling av forsterkningslag på veger 
med lav til moderat trafikk. Det vil 
si veier i trafikkgruppe A, B, C og 
gang-/sykkelveger.

2. Ak – det vil si knust asfalt – er fore-
trukket som forkiling av forsterk-
ningslag på de tyngre belastede 
vegene hvor man normalt legger 
asfaltert bærelag som etterfølgende 
lag. Det vil si veier i trafikkgruppe D, 
E og F.

3. Der Ak ikke er tilgjengelig aksepte-
res likevel Fk. Men da med krav om 
redusert finstoffinnhold. Det vil si at 
maksimum tre prosent skal passere 
0,063 mm. Dette skyldes at for høyt 
finstoffinnhold denne av overbygnin-
gen kan være kritisk for dekkeleveti-
den.

 

– Kravet om kategori f3, altså redusert 
finstoffinnhold, kom inn etter disku-
sjon med profesjonelle aktører i entre-
prenør- og pukkbransjen ut fra at slik 
produksjon var prøvd ut i praksis. Før 
dette kravet ble fastsatt som det står nå 
hadde man vært innom en kort runde 
med andre krav i 2011-utgaven av N200. 
Dette ga alt for grov overflate og et usta-
bilt lag, opplyser Aksnes. 

Vil se nærmere på
Hvis den generelle tilbakemeldingen 
fra pukkprodusentene nå er at Fk 0/32 
mm med tre prosent finstoff er en masse 
som er tilnærmet umulig å produsere 
åpner han for at etaten skal se nærmere 
på om det er mulig å gjøre endringer i 
kravformuleringen. 

– Men det er altså viktig å påpeke at 
kravet til redusert finstoffinnhold KUN 
gjelder for veger i trafikkgruppe D, E og 
F. På slike veger skal det primært knust 
asfalt til forkiling, minner han om. 

Ferdig utlagt
Når det gjelder kravet til finstoffinnhold 
i ferdig utlagt materiale, så viser han til 
lange tradisjoner for entreprenører på 
Statens vegvesens anlegg. 

– Krav til ferdig utlagt materiale, i 
motsetning til kvalitet «ut porten» fra 
produksjonsanlegget, er dette den risik-
odelingen man tradisjonelt har for slike 
arbeider på Statens vegvesens anlegg, 
sier han. 

Det er faktisk entreprenøren som eier 
problemet her. 

– Entreprenøren er ansvarlig for å 
håndtere materialene på en slik måte at 
laget som er ferdig bygget tilfredsstiller 
kvalitetskravene. Her må entreprenør 
håndtere risiko for nedknusning. Risi-
koen for separasjon kommer i tillegg. 
Den kan være krevende for «lange» 
sorteringer som 0/32, sier Jostein 
Aksnes. n

TEKNOLOG: Jostein Aksnes er sjefsingeniør i 
Statens vegvesens seksjon for veiteknologi. Her 
i et foredrag på Anleggsdagene 2013. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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I fjor sommer signerte representanter fra myndigheter, byggherrer, 
prosjekterende, utførende og arbeidstakerne et felles HMScharter for bygge 
og anleggsbransjen i Norge. Hva er situasjonen i dag, et drøyt år senere?

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Jeg tror vi trenger systemer og 
metoder. Og HMS-planer, og lede-
rinspeksjoner. Visjonen vi har satt 
for HMS-charteret er null drepte og 
null varig skadde. Til syvende og sist 
handler det om atferd ute på anleggs-
plassene, sa administrerende direktør 
Kari Sandberg i Entreprenørforenin-
gen Bygg og Anlegg (EBA) på den 
årlige HMS-konferansen, som gikk 
av stabelen 28. og 29. oktober.

Ekstremt risikoutsatt bransje 
Dette var den syvende HMS-kon-

feransen i rekken, der bygge- og 
anleggsbransjen samles for å ha fokus 
på nettopp helse, miljø og sikkerhet. 
Og at det er behov for å fokusere på 
HMS, er åpenbart.  

– Vi jobber i en ekstremt risikout-
satt næring. Dette er faktisk den 
næringen i europeisk målestokk 
som mister flest mennesker på jobb 
per 100.000 arbeidstakere. Bransjen 
står for 25 prosent av de arbeidsre-
laterte ulykkene i Europa. På norske 
bygge- og anleggsplasser får hvert 
år 100 personer varige mén, mens 

8000 har skader med fravær. De siste 
10 årene har hele 84 personer mistet 
livet på norske bygge- og anleggsplas-
ser, sa Sandberg til de 320 deltakerne 
på konferansen. 

Dra i samme retning
Hvordan kommer så HMS-charteret 
inn i dette bildet? 
– Vi så at det var helt nødvendig 
å samle alle aktører til dialog og 
utvikling. Vi trengte å få hele verdi-
kjeden og alle kreftene til å dra i én 
retning.  I tillegg så vi behov for en 

HMS-charteret – ett år senere
litt annen tilnærming for hvordan 
man skal forbedre bransjen. Vi må ta 
den gamle flasketuten peker på-per-
spektivet; hva er mitt bidrag og hva er 
vårt bidrag? Og hvordan kan vi gjøre 
mer for at det skal bli bedre for alle? 
spurte Harald V. Nikolaisen forsam-
lingen. Han er administrerende direk-
tør i Statsbygg og leder av styrings-
gruppen for HMS-charteret.

Erfaringer må deles
– Når vi sitter sammen, som vi gjør 
i charteret, på tvers av verdikjeden, 
så får vi en mye dypere forståelse for 
hva som skal til. Når for eksempel 
arkitekter og prosjekterende sitter 
og diskuterer hva de kan gjøre for 
å planlegge et prosjekt på en bedre 
måte, så blir kvaliteten mye bedre enn 
om vi sitter hver for oss, fortsatte han.

– Vi må imidlertid forstå at feil blir 
gjort, og det må være lov å gjøre feil. 
Men det må aldri være lov å skjule at 
man har gjort feil eller ikke være villig 
til å dele det man har lært av feil som 
gjøres, slo han fast.

Ikke gå forbi uten å si ifra
Hvordan skal man så unngå at resul-
tatene fra HMS-charteret bare blir 
stående i en perm i en bokhylle?
– Det er jo 10.000 kroners-spørsmå-
let. Det er en helt annen HMS-opp-
merksomhet nå enn for bare to-tre 
år siden. Det skal vi ta med oss, og 
det gjør sannsynligheten for å lykkes 
større.  Men vi ser at vi kan bli mer 
konkrete, for eksempel når det gjelder 
ryddighet eller en felles SHA-plan 
som alle byggherrer kan enes om. 
Dette skal ikke ende opp i en rapport, 
men konkrete verktøy, sa Nikolai-
sen, som også hadde en utfordring 
til salen:

– Det aller viktigste handler om 
enkeltpersoner, at alle er engasjert og 
tar ansvar. Jeg håper alle her kan love 
hverandre at dere aldri skal gå forbi 
noe som ikke er bra uten å si ifra. 
Den standarden du går forbi uten å 
kommentere, er den standarden du 
respekterer, sa han.

HMS-FOKUS: Harald V. Nikolaisen (til høyre), adm. dir. i Statsbygg og leder av styringsgruppen for HMScharteret, og Audun Brandt Lågøyr, 
HMSkonferansens møteleder og direktør næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening (BNL). 

ENGASJERT Adm. dir. Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) under 
HMSkonferansen 2015. 

320 DELTAKERE Det var stinn brakke under HMSkonferansen 2015, som fant sted på Clari
on Hotel & Congress, Oslo Airport. 

FORTS.
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Profesjonelle siktesku�er med høy kapasitet

Slutt å tukle med maskinene!
Anleggsarbeidere som 
manipulerer og overstyrer 
anleggsmaskinenes 
sikkerhetsanordninger? 
Bedriftsledere og innkjø
pere som bestiller feil 
utstyr for å spare penger? 
Skjer virkelig dette? 
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ja, i aller høyeste grad! slo SHA-controller 
i Jernbaneverket, Jan Olav Ødegård, fast.
– Ser man på hele bildet, synes jeg vi er 
ganske flinke. Men vi har helt klart et 
stykke igjen å gå.

Kreative folk!
Fjerning av sikkerhetsanordninger og 
alarmer, manipulering av funksjoner som 
gjør at maskinen stopper ved fare. Dette 

gjøres til stadighet av anleggsarbeiderne 
der ute, kunne Ødegård fortelle.
– Det er utrolig kreative folk der ute! Vi 
ser manipulering på både lifter, kraner, 
hjullastere, gravemaskiner og dumpere. 
Noen kobler ut alarmen på liften for å 
slippe å høre på den slitsomme pipinga, 
og andre manipulerer overlastbryteren 
på krana, fordi de mener de har så god 
erfaring at de ikke trenger det. I tillegg 
mangler mange papirer på maskinene 
sine, det har ikke blitt gjennomført 
tilstrekkelig opplæring, det er ingen 
kontrollbok eller servicehistorikk, og det 
brukes feil type utstyr for den type arbeid 
som skal utføres, sa han.

Handler om holdninger
– Vi ser også eksempler på bedrifter som 
bestiller feil utstyr. Kanskje fordi de ikke 
har nok fagkompetanse på området, men 
oftest handler det ofte om å spare penger. 
De bestiller for eksempel en lift på 10 

meter i stedet for 12 meter for å spare 
noen kroner, og så ender det med at en 
kar står på gardintrapp oppe på liften for å 
rekke opp de siste meterne, fortsatte han.

– Det hele dreier seg om holdninger. 
Hvor mange tør å si ifra? Sier dere ifra 
hvis dere ser at noe er tukla med? spurte 
han forsamlingen, som nok fikk litt å 
tenke på.

Sammen om sikkerhet

MEF-sjefen tok opp den noe dystre ulyk-
kesstatistikken for anleggsbransjen i sin 
oppsummering på slutten av HMS-kon-
feransen.

Jeg synes analysen må ta høyde for 
økningen i aktivitetsnivået i bransjen. 
Innenfor anlegg satses det nå veldig mye 
fra myndighetenes side, både på vei og 
jernbane. Det perspektivet må vi også ha 
med oss videre, sa han.

– Det er også viktig på fokusere på 
alt det positive som skjer. For det er jo 
mye positivt som skjer på dette området. 
Jeg tror at hele næringen har et genuint 
ønske om at målene i HMS-charteret 
virkelig skal oppfylles. Og det er viktig 
at hele næringen og myndighetene står 
bak dette arbeidet. For hvem vil vel sende 
sin sønn eller datter ut i en næring som 
topper ulykkesstatistikken? spurte han 
forsamlingen.

Nedslående skaderapport 
Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI) har utarbeidet en lite oppmuntrende rapport 
om skader i bygg og anleggsbransjen.

– Bygg og anlegg har dobbelt så høyt 
arbeidsskadedødsfall som gjennomsnittet 
av næringene i Arbeidstilsynets register. 
I løpet av fireårsperioden 2010-2013 var 
det 36 arbeidsskadedødsfall i bygg- og 
anleggsbransjen, eller 2,9 dødsfall per 100 
millioner arbeidstimer. Sammenlignet 
med fireårsperioden 2006-2009, ser vi 
dessverre at utviklingen går feil vei, for da 

var det 30 dødsfall og 2,6 dødsfall per 100 
mill. arbeidstimer, fortalte Hans Magne 
Gravseth i STAMI.

Farlige maskiner
Rapporten viser også at anleggsarbeidere 
er langt mer utsatt for ulykker og skader 
enn dem som jobber i bygg.

– Det er faktisk dobbelt så mange 

dødsulykker i anlegg som i bygg. De aller 
fleste ulykker skjer i forbindelse med bruk 
av store maskiner. Fire typer maskiner 
skiller seg ut; gravemaskin (52 prosent av 
skadene), dumper (22 prosent), lastebil 
(15 prosent) og hjullaster (11 prosent), sa 
Stig Winge fra Arbeidstilsynet.

Vanligste scenarier
– Den vanligste årsaken til ulykker er at 
en arbeidstaker befinner seg i nærheten 
av en maskin, men er usynlig for mask-
infører, og blir påkjørt eller truffet av 
gravearm eller last. Nest vanligst er at 

en maskin kjører for langt ut mot en 
kant uten sikring, masser gir etter 
og maskinen kjører utfor eller velter. 
Nummer tre på listen er maskiner 
som kjører ut som følge av at fører 
mister kontroll på maskin og/eller 
er uoppmerksom. Deretter kommer 
ulykker der arbeidstaker faller ned 
fra maskin eller lasteplan, sa Winge.

– Mange av disse ulykkene kunne 
vært unngått ved at arbeidstakerne 
rett og slett ikke oppholdt seg i fare-
sonen. I tillegg ser vi mange ulykker 
der det mangler fysiske barrierer og 
der sikkerhetsutstyr ikke har vært 
i orden eller har vært brukt på feil 
måte.

FARE: Den nest vanligste ulykkescenariet på anleggsplassen er at en maskin kjører for langt ut mot en kant 
uten sikring og velter eller kjører utfor. Bildet er en illustrasjon, og ingenting ble gjort galt i dette tilfellet.

TUKLING «Det er utrolig kreative folk der ute,» 
sa Jan Olav Ødegård fra Jernbaneverket. I denne 
sammenhengen er det ikke i positiv forstand. 

Det er viktig at hele næringen og 
myndighetene står bak arbeidet 
med HMScharteret, sa MEFs 
administrerende direktør, Trond 
Johannesen under sin oppsummering 
av HMSkonferansen.

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

FELLES MÅL: Det 
er viktig at hele 
næringen og 
myndighetene 
står bak arbeidet 
med HMSchar
teret. For hvem 
vil vel sende sin 
sønn eller datter 
ut i en næring 
som topper 
ulykkesstatistik
ken? spurte MEFs 
adm. dir. Trond 
Johannesen 
(t.h). Fra venstre; 
møteleder Audun 
Brandt Lågøyr 
fra BNL og adm. 
dir. Kari Sand
berg i EBA.

FORTS.

www.dieseltank.no
Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no
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Felles HMS-opplæring?
Felles grunnleggende 
sikkerhetsopplæring for 
alle som jobber i bygge 
og anleggsnæringen. Er 
det mulig å gjennomføre? 
Ja, mener Lars Erik 
Bartnes, HMSdirektør i 
Veidekke ASA. 
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Han har ledet arbeidet med å utrede en 
felles sikkerhetsopplæring i bransjen, og 
er ikke nådig i sin dom over dagens ulyk-
kessituasjon. 

– Hele 25 prosent av alle arbeids-
relaterte dødsulykker i Europa skjer i 
bygge- og anleggsnæringen. Det er mer 
enn dobbelt så sannsynlig å miste livet på 
jobb i bygg- og anleggsbransjen i Norge 
som det er i Storbritannia. Og Norge er 
verst i Skandinavia. Ser vi på utviklingen 
over tid er det dessuten vanskelig å se en 
positiv utvikling, sa han.

Organisatoriske feil
– Vi tenker ofte menneskelige feil i 
forbindelse med ulykker. Men når man 
gransker ulykkene nærmere, viser det 
seg ofte at organisatoriske svakheter er 
den egentlige årsaken. En rapport fra 
Arbeidstilsynet om bakenforliggende 
og utløsende årsaker til dødsulykker i 
perioden 2011 til 2013 bekrefter dette. 
I 74 prosent av hendelsene var det orga-
nisatoriske svakheter som var årsaken til 
at ulykken inntraff. Ofte dreier dette seg 
om manglende eller for dårlig opplæring 
og kompetanse.

Inspirasjoner 
Med dette som bakteppe har arbeids-
gruppen brukt mye tid på å se til andre 
land og andre bransjer som har innført 
felles sikkerhetsopplæring. 

– De vi har sett på er best innenfor sitt 
felt; trafikksikkerhetsopplæringen i Norge, 
bygg og anleggsnæringen i Storbritannia 
og olje- og gassnæringen i Norge. Felles 
for disse tre er at de har innført krav om 
at før man får lov til å gjøre noe som helst, 
så skal man ha gått gjennom en grundig 
sikkerhetsopplæring. I Storbritannia får 
man ikke ta i en hammer før man har 
gjort dette, sa Bartnes.

Bransjenorm og myndighetskrav
Et viktig spørsmål i utredningsarbei-
det var om det skal være bransjen som 
samler seg om en felles bransjenorm, som 
er tilfellet i bygge- og anleggsbransjen i 
Storbritannia, eller om det skal være et 
myndighetskrav, som ved trafikksikker-
hetsopplæring i Norge. 
– Olje- og gassektoren i Norge har 
kombinert disse to. De har laget en 
bransjenorm, men de har samtidig bedt 
myndighetene om å lovforankre normen. 
Det syntes vi var smart, så vi har valgt det 
samme, sa Bartnes.

– Vi ønsker en bransjenorm som ender 
opp i en læreplan. Samtidig skal myndig-
hetene sørge for en hjemmel i arbeids-
miljøloven og relevante forskrifter, slik 
at de pålegger oss å følge vår egen norm.

Licence to build
Så; er det mulig å gjøre en felles sikker-
hetsopplæring obligatorisk, slik som det 
har blitt gjort i den norske oljebransjen 
– en slags «license to build»? 

– Etter mye fram og tilbake mener vi 
at svaret er «ja, det er mulig». Vi har 
tro på at en felles sikkerhetsopplæring 
kan bringe oss et skritt videre i retning 
av det som er målet med charteret. Vi 
skal kunne forvente av våre ansatte at de 
bidrar med innsats og engasjement – men 
ikke med liv og helse! slo Bartnes fast.

Ny brosjyre for 
bedre sikkerhet  
i maskin
Hold utkikk: Snart kommer 
denne brosjyren til alle 
brakkerigger i hele Norge. Det er 
godt for sikkerheten. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Hva har jeg lov til å kjøre? 
Hvilken risiko er det ved bruk av ulike maskin-
typer? 
Hvordan var det der med kjøre- og hviletid igjen? 
Kontroll av maskin, hva er det? 
Hvordan skal tipp-plassen være sikret? 

Det er mange spørsmål knyttet til sikkerheten ved 
bruk av tunge maskiner og kjøretøyer i anleggsdrift. 
Man lærer om dem på kurs og i diverse HMS-sam-
menhenger. 

Veiledning
Nå har «alle» involverte aktører i norsk anleggsbran-
sje gått sammen om å lage en ny veiledningsbrosjyre 
for sikker bruk av maskiner på anleggsplassen.
– Det er en risiko å drive anlegg. Denne veilederen 
gir en enkel og tydelig oppsummering av risikoen, 
sier Gunnar Lia. Han har vært MEFs representant i 
utvalget som har laget brosjyren. Utvalget er repre-
sentert fra en rekke instanser: 
• MEF
• Norsk Arbeidsmandsforbund
• RVO bygg og anlegg (regionale verneombud)
• Byggenæringens landsforening 
• Arbeidstilsynet
• Fellesforbundet
• Statens vegvesen

Veilederen skal gi de som kjører maskiner og laste-
bil på anlegg konkrete tips om risikomomenter og 
reduksjon av disse. 

– Brosjyren skal distribueres bredest mulig. Den skal 
ut til alle brakkerigger i hele Norge. Helst vil vi ha den 
ut til alle elever på VG2 Anleggsteknikk i videregående 
skole også, sier Gunnar Lia i MEF og OKAB. 

LICENCE TO BUILD? Lars Erik Bartnes, HMS
direktør i Veidekke, har tro på en felles 
obligatorisk sikkerhetsopplæring for alle 
i bransjen.

KREVER TILTAK: Det er mer enn dobbelt så 
sannsynlig å miste livet på jobb i bygg og 
anleggsbransjen i Norge enn det er i Storbri
tannia. Og Norge er verst i Skandinavia. Dette 
må det gjøres noe med. En felles HMSopplæ
ring kan være et viktig tiltak.

KLAR: Gunnar 
Lia har 
vært MEFs 
representant i 
arbeidet med 
veilederen. 
(FOTO: JØRN 
SØDERHOLM).
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www.petteraolsen.no

“Alle oppdrag er like viktige om  de er store eller små,
- og husk at det  umulige tar bare litt lengre tid.”

alt innen

 fjerning av fjell



AKTUELT AKTUELT

Maskinfører mot alle odds
«Det kommer aldri til 
å bli noe ut av deg,» 
sa lærerne til henne på 
skolen. Hennes egne 
ambisjoner var nok 
heller ikke store da hun 
som ungdom bodde på 
barnehjem og vanket i 
belastede miljøer. 

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det var nok i det hele tatt svært få som 
hadde tro på at «problembarnet» Rikke 
Elisabeth Vardemann (23) ville lykkes i 
livet, inneslutta og skolesvak som hun var. 
En utplassering hos bergensentreprenø-
ren Rivenes AS skulle imidlertid vise seg 
å være starten på en ny tilværelse for den 
sympatiske Askøy-jenta. 

Lei og negativ
Anleggsmaskinen møter henne på et 
anleggsprosjekt på Laksevåg, like utenfor 
Bergen sentrum.

– Alt var egentlig helt greit fram til 
ungdomsskolen. Det var da jeg begynte 
å «falle av». Jeg hadde store problemer 
med å konsentrere meg og ble hengende 
etter de andre. Etter hvert ble det bare 
verre og verre, og det kom til slutt til et 
punkt hvor jeg følte at det bare ikke gikk 
lenger, forteller hun åpenhjertig. Hvorfor 
hun begynte å slite på skolen, var lenge 
uvisst. Det var først i voksen alder fikk 
hun diagnosen ADHD. 

– Jeg klarte å holde følge i mange år, 
men fikk dessverre ikke noe profesjonell 
hjelp til å komme videre da jeg begynte 
å falle av. Og når man ikke får oppføl-
gingshjelp og tilrettelegging på skolen i en 
sånn situasjon, så blir man lei og negativ 
til slutt, forteller hun.

Barnehjem
Rikke havnet etter hvert i et litt dårlig 
miljø, noe hennes skilte foreldre var lite 
begeistret for. 

– Jeg begynte å henge litt i feil miljø i 

Bergen, hvor flere også drev med rusmid-
ler. Det endte med at jeg ble sendt til 
Tønsberg for å bo hos faren min for at 
jeg skulle komme meg ut av miljøet. Jeg 
tok tiende klasse på ungdomsskolen og 
første klasse på videregående der borte, 
forteller hun. 

Ungdomsmiljøet i Tønsberg var heller 

ikke det beste, og skolen fortsatte å gå 
relativt dårlig. Hun trivdes verken sosialt 
eller i bosituasjonen, og flyttet etter hvert 
til et barnehjem. Hun fikk imidlertid litt 
mer oppfølging på skolen, til tross for 
at hun fremdeles ikke hadde fått noen 
ADHD-diagnose.

– Det første året på byggfag på Færder 

vgs. fikk jeg være med i spesialgrupper i 
både norsk og engelsk, selv om jeg ikke 
hadde papirer på at noe var «galt», sier 
hun og smiler beskjedent. 

– Karaktermessig lå jeg vel på mest 
toere og noen treere, men jeg hadde litt 
mindre fravær og det ble litt lettere å være 
på skolen. 

Oppdaget anleggsbransjen 
Det skjedde også en annen ting i Tøns-
berg som kan ha vært avgjørende for 
Rikkes videre skjebne. Hun ble nemlig 
introdusert for anleggsbransjen – og det 
av sin egen onkel. 

– I tiende klasse fikk vi informasjon og 
besøk fra ulike videregående skoler med 

tanke på opptak, og i den forbindelse fikk 
jeg være med til en lokal entreprenør der 
onkelen min tilfeldigvis jobbet. Der fikk 
jeg kjøre gravemaskin for første gang.  Jeg 
hadde aldri hatt interesse for det tidligere, 
men det tente nok en gnist. Jeg visste at 
jeg uansett ikke ville sitte på et kontor 
og trykke på en datamaskin, sier hun og 
ser på undertegnede som hamrer løs på 
tastaturet på PC-en. 

– Jeg bestemte meg for at jeg ville bli 
gravemaskinfører. Det virket interessant, 
og fysisk og spennende. Ikke minst var 
det noe helt annet enn å lese og skrive, 
som jeg ikke klarte på skolen.

Hundrevis av fraværstimer
Tilbake i Bergen etter første året på 
videregående var veien imidlertid kort 
tilbake til det samme belastede miljøet 
hun hadde vært en del av to år tidligere. 
Hjemme hadde problemene tårnet seg 
opp, så Rikke ble nødt til å flytte på barne-
hjem igjen.

– Institusjonen var jo egentlig en 
opptrening i å bo for seg selv, og det var 
greit nok. Det gikk uansett ikke mange 
månedene før jeg fikk flytte i egen leilig-
het. Jeg begynte i andre klasse på Askøy  
videregående skole. Jeg husker ikke 
engang hvilken linje jeg gikk på, men det 
var i hvert fall ikke noe jeg var interessert 
i. Jeg hadde hundrevis av fraværstimer og 
LG i både orden og oppførsel, forteller 
hun. 

Utplassering
Skjebnen skulle ha det til at læreren 
hennes på Askøy kjente Rune Rivenes, 
som leder anleggsavdelingen hos den 
lokale entreprenørbedriften Rivenes 
AS. Læreren skjønte nok at skolebenken 
ikke var løsningen for Rikke, så han hørte 
med Rivenes om det ikke var mulig for 
henne å komme på utplassering der. Og 
det var det.

– Læreren min søkte fritak for alle 
teoretiske fag, bortsett fra obligatoriske 
norsk, engelsk og samfunnsfag. I stedet 
fikk jeg være hos Rivenes på utplassering 
tre dager i uka et års tid, forteller hun. 
Dette ble starten på hennes nye liv. FORTS.
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Orica Norway AS
Postboks 614                            

3412 Lierstranda                      
Tlf. 32 22 91 00
Fax 32 22 91 01

 nordics@orica.com
  www.orica.no                                                

Norges ledende
sprengstoffleverandør

Med kombinasjonen av våre 
elektroniske tennsystemer, 
bulksystemer, logistikksystem 
og distribusjonskjede er du 
alltid trygg på at salven kan 
skytes som planlagt med det 
beste resultat. 

Våre fagområder:
* Sprengning
* Sikring fjell/tunnel
* Vann og frostsikring
* Betongsprøyting 
* Brannsikring av PE-skum
* Landmåling og 3D skanning

BMO TUNNELSIKRING AS
Venliveien 1, Postboks 574, 3619 Skollenborg 
Telefon: 32 77 09 30, E-post: ao@bmo.no 
www.tunnelsikring.no

– De ga meg opp
Omtrent på samme tid fikk Rikke endelig 
diagnosen ADHD, etter å ha vært 
gjennom gjentatte utredninger både med 
tanke på ADHD og dysleksi gjennom flere 
år, både i Tønsberg og Bergen. 

– Diagnosen ga meg i det minste et svar 
og en forklaring på hvorfor ting hadde 
utviklet seg så galt. Jeg fikk jo høre av 
lærere både på ungdomsskolen og vide-
regående at det aldri kom til å bli noe ut 
av meg. At jeg aldri kom til å fullføre noe 
og ikke kom til å klare meg. I stedet for å 
få hjelp, som jeg kunne trengt, følte jeg 
at de ga meg opp. Det blir ikke akkurat 
lettere å motivere seg da, sier hun.

Alt snudde
Hos Rivenes var situasjonen imidlertid 
en helt annen. Her fant Rikke endelig sin 
plass. Hun ble vist tillit og følte hun ble 
satset på. 

– Overgangen fra skolebenken, hvor 
man ikke får hjelp og blir fortalt at man 
ikke kommer noen vei, til å komme inn 
i en bedrift hvor de har tro på deg og blir 
gitt ansvar, var helt utrolig. Det snudde 
alt for meg. Her har alle vært positive 
fra første stund. Jeg ble tatt godt imot, 

det har aldri vært noen sure miner hvis 
jeg har spurt om ting. Jeg er veldig takk-
nemlig for at jeg fikk denne sjansen hos 
Rivenes, sier hun oppriktig. 

Etter utplasseringsåret, fikk hun fast 
lærlingeplass hos Rivenes og ble fulgt opp 
av Opplæringskontoret for anleggs- og 
bergfag (OKAB). Hun måtte gjennom 
tre år i stedet for de vanlige to, og hun 
tok maskinførerteori på Os videregående 
skole én dag i uka det andre året. Deretter 
besto hun fagprøven med glans og hun 
kjører nå en 8-tonns Kobelco til daglig. 
En suksesshistorie, med andre ord.

Lengre vei, samme resultat
Hva så med Rivenes? Var de usikre på 
om de skulle ta henne inn da de fikk fore-
spørselen fra skolen?

– Nei, vi har hatt flere på utplassering 
derfra og var vel aldri i tvil om vi skulle ta 
henne imot. Veien til målet er jo lengre, 
men resultatet er det samme. Man har 
selvsagt ingen garanti for at det vil funke, 
men vi ønsker å satse på folk med ulik 
bakgrunn. Og det føles godt å se at perso-
ner som mange ikke har hatt troen på 
lykkes, sier Rune Rivenes.

– Vi var imidlertid svært opptatt av å 

få inn gode rutiner for henne, og maskin-
fører Tommy Fauske tok på seg ansvaret 
for å «passe på» henne fra dag én. Han 
hentet henne grytidlig om morgenen og 
kjørte henne hjem igjen om ettermid-
dagen. Skulle hun til legen, kjørte han 
henne dit og ventet på henne utenfor. 
Vi sørget på den måten for at det ikke 
var rom for noen «feilskjær». Jeg tror det 
var fornuftig. 

Tillit og ansvar
– Jeg vil anbefale andre å bedrifter å gjøre 
det samme. Det kan kanskje virke tungt 
i perioder, men det er virkelig verdt det 
når resultatet blir så bra, fortsetter Rune.

– Man er naturligvis avhengig av at 
personen er villig til å lære og har rett 
innstilling. Rikke gikk også gjennom en 
personlighetsforvandling etter en tid 
her. Til å begynne med var hun ganske 
innesluttet og forsiktig, men etter hvert 
ble hun mer moden, sikker på seg selv 
og utadvendt. Det å gi tillit og ansvar 
er ofte en god løsning. Rikke er nå en 
dyktig maskinfører som er veldig godt 
likt på alle anleggsplasser hun er ute på, 
slår han fast. n

FORNØYD TRIO: Fra venstre: faglig leder Rune Rivenes, Rikke Elisabeth Vardemann og «fadder» Tommy Fauske.
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DET SKJER DET SKJER

Fredheim Maskin inviterte til Knusedager, med nytt 
merke og nye folk. Har aldri vært større enn nå. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SPYDEBERG: – 900 tonn knuse- og 
sikteverk i utstilling og på demoområdet! 
Det er ny rekord, sier Per Olav Fredheim. 

Fredheim Maskin inviterte i oktober til 
sitt årlige kundearrangement «Knuseda-
ger.» I år var det en ekstra framoverlent 
knuse- og sikteverksleverandør som møtte 
kundene. Etter at Fredheim på sensomme-
ren overtok som forhandler av Sandviks 

mobile sikteverk har de nå et utvalg av 
maskiner fra 17 til 130 tonn. 

Demonstrert
Syv av knuserne ble demonstrert i drift i 
et pukkverk ikke langt fra hovedkontoret 
i Spydeberg: 
• Sandvik UJ 440i kjeftknuser
• Sandvik QS 331 spindelknuser

• Sandvik UH 440 konknuser
• Keestrack Saturno kjeftknuser
• Keestrack Apollo kjeftknuser
• Keestrack Argo kjeftknuser

De sto i flere produksjonslinjer med 
sorteringsverk. En Keestrack Destroyer 
slagknuser for asfalt var også med. 

Mobile maskiner
– Alt av Sandviks mobile sikte- og knuse-
verk på belter og hjul håndteres av oss. 
Det vil si salg, deler, service og annen 
oppfølging. Stasjonære maskiner håndte-

Større knusekraft

Sted: Spydeberg

res av Sandvik Norge. Keestrack fortsetter 
vi med som før, sier Per Olav Fredheim. 

Hva med konkurranseforholdet 
mellom de to merkene? 
– Dette er vinn-vinn for begge merker. De 
utfyller hverandre mer enn de konkurrerer. 
Vi hadde aldri gjort dette hvis Keestrack 
eller Sandvik hadde sett det som proble-
matisk. Med begge merkene har vi nå 
øverste hylle å velge på. Vi kan sette 
sammen optimale pakker for kundene, 
med maskiner fra begge merker, sier han. 

Sandvik-maskinene er grovt 
inndelt i to: 
• Mindre maskiner (under 50 tonn) for 

lettere produksjon. 
• XHD heavy duty-serien, med maskiner 

50-130 tonn. 

Det er den tyngste serien Fredheim 
primært vil fronte, i form av framvisning 
på messer og sånt. De lettere maskinene 
kan også kjøpes, men da på bestilling. 

Volumet i mobile maskiner vil fortsatt 
være Keestrack. 

900 TONN: Demofeltet på Knusedagene er større – og med flere farger – enn noen gang. (Foto: Jørn Søderholm) 

ANSETTER: Per Olav Fredheim (t.v.) sammen med nyansatt selger Morten Schou. 

TEKNISK: Svein 
Fredheim er 
ansvarlig for 
teknisk support og 
garanti. Og kjører 
gjerne hjullaster. 

FORTS.
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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

Tyngre materiell
– Hva blir den viktigste endringen? 
– At vi nå også har tyngre materiell å 
tilby kundene som trenger det. Nå har vi 
også løsninger for lasting og lagring, med 
Telestacker. Det vil si at vi har løsninger 
for håndtering fra røysa til masselager, 
sier Per Olav Fredheim. 

Med nytt merke følger mer arbeid. 
Fredheim Maskin AS har vokst jevnt 
og trutt gjennom ti år. Nå ser Fredheim 
behov for å ta et stort skritt ganske raskt, 
og søker etter folk. 

Øke til 30
– Vi må øke fra dagens 20 til 30 ansatte 
ganske fort. I første omgang. Så får vi se 
deretter. Heldigvis har vi klart veksten til nå, 
og vi er nå en solid og stabil butikk, sier han. 

Morten Schou og Oddbjørn Vilvang er 
først ut i nyansettelsene. De ble i begyn-
nelsen av oktober ansatt som selgere. 
Vilvang kommer fra Sandvik, der var 
selger på knuseverk. 

Å drive solid og stabil butikk innen-
for dette segmentet er ikke bare-bare. 
Fredheim Maskin er nemlig den eneste 
leverandøren av mobile sikteverk som har 
greid å beholde samme merke på samme 
hender i ti sammenhengende år. n

LAGER: Fredheim Maskin har materiell for masse
håndtering fra røys til lager. 

MASKINER: Med Sandvik og Keestrack dekkes knusing og sikting fra 17 til 130 tonn. 

Ivareta sikkerheten 
på arbeidsplassen

Mobil: 958 99 701
Fax: 51 85 62 91

john@anleggssystemer.no
www.anleggssystemer.no

Selvreisende kraner 
Grøftespuntkasser 
Byggegjerder 
Salg/utleie 
Containere 

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

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

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

Flowtite GRP-rør: Et lett valg

w
w

w
.springpr.no

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

Et valg for generasjoner
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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!

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

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

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

- BYTT ARBEIDSOPPGAVE
REKORDRASKT!

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.
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Stopp ga stort tap
Maskinentreprenør Gauldal Skog AS fikk stopp i driften i over én måned i vår. 
Både hogstmaskiner og lassbærere måtte stå stille. De økonomiske virkningene av 
bråstoppen sliter de med ennå.

Av: Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

– Vi har kvantumsavtaler med skogeier-
foreningen Allskog. Og det var ved påske-
tider Allskog ga stoppvarsel kun 14 dager 
før vi måtte stoppe, sier daglig leder Per 
Inge Løberg og styreleder Bjørn Vongra-

ven i Gauldal Skog. Deres firma har fem 
ansatte, inkludert dem selv, i tillegg til at 
de leier inn maskinkjørere etter behov.

– Det er problematisk med slike lang-
varige stopp. Og permittering av ansatte 

var ingen løsning, fordi varselet ble gitt 
så kort tid i forveien, sier Vongraven. Det 
økonomiske tapet som følge av stoppen i 
vår, utgjør over 10 prosent av den årlige 
omsetningen.

DYR STANS: Daglig leder Per Inge Løberg (t.v.) kjører hogstmaskin og styreleder Bjørn Vongraven kjører lassbærer.

I KLYPA: Skogsmaskinfører Jon Olav Snøan kjører lastbærer for Gauldal Skog.

STOR KAPASITET: Tømmeret kjøres ned til lunneplass på den nye skogsbilveien i lia sør for Haltdalen sentrum.

Spørsmål
Flere uker stopp i produksjon har Gauldal 
Skog opplevd tidligere, men ikke om vinteren.

– For tre-fire år siden fikk vi spørsmål 
fra Allskog om å kjøre større kvantum 
på vinterstid, noe vi forsøkte å gjøre, sier 
Løberg og Vongraven. 

For ett år siden økte de kapasiteten med 
et nytt lag, det vil si en hogstmaskin og en 
lastbærer. Det var derfor ekstra ille å få full 
stopp på senvinteren i år, en tid på året da 
maskinene absolutt ikke må stå stille. Mye 
bratt og bløtt terreng gir nok problemer i 
skogen om våren og sommeren. 

Full fart
Vi møtte Per Inge Løberg og Bjørn 
Vongraven da de arbeidet i skogen to til 
tre kilometer ovenfor Haltdalen sentrum 
i oktober. Da hadde det vært full fart med 
hogstmaskiner og lassbærere i mange 
måneder etter stoppen. Driften gikk som 
den skulle. Sagtømmeret kjøres til Kjel-
stad på Støren, og slipen – massevirke – 
fraktes til Norske Skog sin papirfabrikk i 
Skogn i Nord-Trøndelag.  Gauldal Skog 

FORTS.
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Avtalene må bli bedre
– Manglende forutsigbarhet i skognæringen gir redusert lønnsomhet og høyere 
driftskostnader. Skogeierforeningene må ta grep som sikrer mer langsiktige 
rammer, fastslår Einar Østhassel som er seksjonssjef i skogavdelingen til MEF. 

– Full stopp i skogsdriften én måned 
våren 2015, vitner om dårlig håndverk i 
skogeierforeningen Allskog. Skogsmas-
kiner skal produsere tømmer, ikke stå 
parkert i ukesvis, sier Østhassel.

Erstatning
MEF mener for øvrig at avtalene mellom 
Allskog og entreprenørene er alt for 
dårlige. Når nye avtaler inngås, må det 
komme klart fram i disse avtalene at 
maskinentreprenørene skal ha erstatning 
hvis lignende driftsstopp inntreffer igjen.

– Avtaleinngåelse mellom entreprenør 
og oppdragsgiver bør absolutt basere seg 
på bruk av Norsk Standard 8432, som 
regulerer for eksempel kompensasjon 
ved avtalebrudd, sier Østhassel.

Forutsigbarheten må økes
MEF organiserer i overkant av 100 skogs-
entreprenører i Norge.

– Moderne skogsdrift er en proses-
sindustri hvor verdier skapes gjennom 
hele verdikjeden fra stubbe til industri 
og sagbruk. All verdiskapning skjer i et 
samspill mellom de ulike næringsaktø-
rene; skogeier, skogsentreprenør, virkes-
omsetter og virkeskjøper, sier Østhassel.

– I en verdikjede vil kjeden aldri bli 
sterkere enn det svakeste ledd, og det 
er på høy tid at det tas grep for å øke 
forutsigbarheten i næringen. Allskog må 
styrke sin egen bestillerkompetanse og 
løfte diskusjonen om entreprenørstra-
tegi inn i sine viktigste møterom, sier 
Østhassel i MEF.

Allskog vokste for raskt
– Vi i Allskog hadde for mye tømmer på lunneplass og greide ikke skaffe mange 
nok tømmerbiler til å frakte tømmeret. Vi hadde også utfordringer med å plassere 
alt på kjøpernes tomt.
Det sier Allskogs regionsjef Arvid 
Eriksen. Han fastslår at alle Allskogs 40 
skogsentreprenører fikk over én måned 
stopp våren 2015. Fare for insektskader 
på tømmeret, om det hadde ligget i flere 
uker utover våren, var også medvirkende 
til stoppen. 

Rask vekst
Allskog har 76 prosent av markedet fra 
Sunnmøre i sør til Troms fylke i nord.

– Vi i Allskog hadde en rask vekst i 
volum, fra 800.000 kubikkmeter tømmer 
til 1,2 millioner kubikkmeter tømmer i 
løpet av to år. Transportkapasiteten og 

mottakskapasiteten ble ikke raskt nok 
tilpasset vår sterke økning, sier regionsjef 
Arvid Eriksen.

Ingen kompensasjon
Allskog har en samarbeidsavtale med 
entreprenørene, og avtalen løper til en av 
partene sier den opp. Allskog har i tillegg 
en volumavtale med entreprenørene, og 
avtalen fornyes hver høst. 

– Hvor mye får entreprenørene i 
kompensasjon for tapte inntekter i 
stopp-perioden i vår?

– Vi har ingen kompensasjon, sier 
Arvid Eriksen.  

Beklagelig
Han synes stoppen er svært beklagelig, 
og at lignende ikke har skjedd så lenge 
han har arbeidet i Allskog, det vil si fra 
midt på 1990-tallet.

– Vi må huske på at entreprenørene 
hogde mer enn avtalt volum året før, og 
at det indirekte førte til den stoppen vi 
hadde våren 2015, sier Eriksen. Men dette 
gjelder ifølge Gauldal Skog ikke deres 
firma. Gauldal Skog hogde mindre enn 
avtalt i 2014. 

– Nå er entreprenørkapasiteten bedre 
tilpasset våre leveranser til industrien, 
fastslår Arvid Eriksen. n

har to hogstmaskiner, en Ponsse Ergo som 
er ett år gammel, og en Ponsse Ergo 2011-
modell. I tillegg har de tre lassbærere, en 
Ponsse Elephant 2014-modell og to eldre 
lassbærere som skal skiftes ut med nye 
i nær framtid.

– Vi fornyer maskinparken for å kjøre 
med driftssikre maskiner. Det er svært 
viktig å vite at vi har maskiner som funge-
rer til en hver tid, slik at vi slipper å få 
driftsavbrudd. 

Store mengder
Nye hogstmaskiner får også stadig større 
kapasitet.

– Med den nyeste hogstmaskinen, 
hugger jeg 25 kubikkmeter tømmer i 
gjennomsnitt pr. time, sier Løberg.

Entreprenørene Gauldal Skog holder til 
på Støren i Sør-Trøndelag. De kjører for 
Allskog i sørlige deler i Melhus, i Midtre 
Gauldal og sørover til Holtålen. 

Begge har vært skogsmaskinførere og 
drevet private firmaer siden 1980-tallet. 
De startet Gauldal Skog sammen i 2004. 
De håper en langvarig driftsstopp aldri 
inntreffer igjen. n

EFFEKTIV: Per 
Inge Løberg 
hugger 25 
kubikkmeter 
tømmer i 
gjennomsnitt 
i timen med 
denne maskina. 
Her arbeider 
han i skogen 
i Holtålen i Sør
Trøndelag.

SKOGSMANN: Einar Østhassel, seksjonssjef for skogavdelingen i MEF. (Foto: Jørn Søderholm).

ABE Boring AS. Askimveien 508, 1816 Skiptvet. 
Tlf. 901 57 977   www.abeboring.no
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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!

Trekkerør rett på bakken
Storehaugen TV og radiosender trengte nye kabler.  
Å legge nye kabler 60 cm ned i fjell var håpløst. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SOGN: Når du skuer tvers over fjorden 
fra Sogndal, er Storehaugen det mest 
dominerende fjellet på andre siden. 

Oppe på den 1174 meter høye toppen 
ruver Norkrings store radio- og TV-mast. 
Dit skulle Sognekraft legge 650 meter 
lange kraftforsyningskabler.

– Tiden var nå inne for å bytte ut de 
rundt 40 år gamle kablene som lå der fra 
før, sier Jomar Leirdal i Sognekraft i en 
pressemelding fra Norsk Wavin. 

Normal leggedybde
Kabelgrøfter som graves ut her i landet 
skal være i samsvar med REN (Rasjonell 
Elektrisk Nettvirksomhet) eller DNPs 

(Den Norske Plastrørgruppen) bestem-
melser.

– For kabelrør med ringstivhet på 
SN8 kreves det en leggedybde på 60 cm. 
Da kreves det også en 10 - 15 cm såle i 
bunnen for at ikke stein skal skade kabler 
eller rør, sier Heiko Heincken. 
Han er Wavins distriktleder for el og tele 
i region sør/vest. 

Å lage så dype grøfter i det utfordrende 
og forholdsvis utilgjengelige fjellandska-
pet var ikke mulig. I alle fall ikke innenfor 
forsvarlige kostnadsrammer. 
Landskapet består stort sett av stein og 
løse fjellmasser. 

– Derfor valgte vi å bruke kabelrør med 
Sted: Sogn

FORTS.

SOMMER: på Storehaugen. 
(FOTO: HEIKO HEINCKEN)

20 år med kvalitet
-alt til pukkverk

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

www.scandiamaskin.no

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

Overvannskassetter fra12 til 60t 
bæreevne til infiltrasjon, forseglet 

til magasinering. Tanker for septik, 
fordrøyning, magasinering.

Mengderegulatorer/virvelkammere

Levering og montasjeservice 
over hele landet

Tlf. 405 65 431  www.wilhelmi.no
e-post – frank@wilhelmi.no

høyere ringstivhet. De trenger mindre 
overfylling. Valget falt på Wavins sorte 
PE-SN64 kabelrør, sier Leirdal. 

Wavins sorte PE-SN64 kabelrør kan 
legges rett på bakken. 

Lover og forskrifter
Sognekraft er naturligvis opptatt av å 
overholde gjeldende lover og forskrif-
ter. 

Det ble først innhentet tillatelse fra 
Direktoratet for samfunnsikkerhet og 
beredskap (DSB) til å legge kabelen i 
forsterket rør i grunne grøfter, og dekke 
det til etterpå med fyllmassen som natur-
lig finnes i området. 

–  Vi behøvde derfor ikke å frakte 
massevis av fyllmasse opp på fjellet, sier 
Jomar Leirdal. 

Norsk Wavin bekrefter i pressemeldin-
gen at deres sorte PE-SN64 kabelrør kan 
legges rett på bakken. 

– Med ringstivhet på SN64 tåler de 64 
kN pr kvadratcentimeter. Dessuten er de 
UV-beskyttet. De kan faktisk legges rett på 

bakken. Uten at du av den grunn trenger å 
sove dårlig om natten, sier Heiko Heincken. 

Skjøt med fals
På forhånd hadde Sognekraft erfaring 
med sveisede PE-SN64 rør. Til dette 
formålet ble det valgt rør med fals for å 
slippe jobben med sveising i det ugjest-
milde terrenget på Storehaugen. Dessuten 
vil all bevegelse som følge av temperatu-
rendringer skje i falsen. Dermed får man 
mindre bevegelse i hele rørtraseen.

– Noen utfordringer underveis?
– Ja, det kan du trygt si. Graveentre-

prenør Pettersen Anlegg AS, som skulle 
pigge og grave grøftene til kabelrørene 
i det bratte og til dels ufremkommelige 
terrenget, fikk virkelig krevende forhold 
å jobbe under. Vi lurte også på hvordan 
vi skulle få lagt ut såpass stive rør i det 
kuperte terrenget, sier Jomar Leirvik. 

Transport
Å få transportert maskiner og rør på plass 
skapte også en del utfordringer.

– Før vi i det hele tatt kunne sette i gang 
måtte vi sørge for midlertidig strømforsy-
ning opp til Norkringanlegget. Dette løste 
vi ved å legge ut en midlertidig kabel på 
bakken ved hjelp av helikopter, sier han 
i Wavins pressemelding. 

Gode, erfaringsbaserte fagkunnskaper 
er nyttige å ha når man jobber i bratte i 
fjellskråninger

– Noen steder var det så bratt at de 
egentlig burde ha brukt andre typer 
maskiner. Men takket være entreprenø-
rens gode fagkunnskaper og lange erfa-
ring klarte de å gjennomføre prosjektet 
som planlagt, sier Leirdal. 

Sognekraft har brukt erfaringene fra 
Storehaugen i et annet, nylig prosjekt. Da 
ble det lagt 500 meter kabel over Stedje-
kammen til private hytter i det området. 

Vanntette skjøter
– Mye av terrenget der er myr. Grave-
entreprenøren var usikker på hvordan 
de skulle unngå at myrvann og smuss 
trengte inn gjennom rørskjøtene. Rune 

Bakke i Norsk Wavin anbefalte å bruke 
elektrosveismuffer på skjøtene. Dermed 
har kabelanlegget blitt 100 prosent vann-
tett, sier han. 

Bakke er distriktsleder VA vest i Norsk 
Wavin. 

Wavins Heiko Heincken fikk se et snev 
av hvor tøft det kan være på Storehaugen 
da han besøkte anlegget i sommer. 

– 15-20 m/s vind, tett tåke og tempe-
ratur på bare tre grader. På store høyder 
som dette kan snøfall komme når som 
helst. 

– Både e-verksmontører, graveen-
treprenøren og resten av fagpersonel-
let jobbet for fullt for å bli ferdige før 
vinteren satte inn. Det var mye som 
skulle klaffe. Det gikk heldigvis bra, sier 
Heincken. 

– Ja, vi kom i mål. Og vi i Sognekraft 
forventer at dette kabelanlegget vil ha 
opp til 70 år lang levetid, fastslår Jomar 
Leirdal fornøyd.

På Storehaugen-prosjektet ble det billi-
gere enn transport av masse ut og inn. 

– Rørene er også velegnet på steder 
hvor strøm- og fiberkabler kommer opp 
av sjøvann eller ferskvann. Der vil det 
tykke PE-materialet beskytte kablene 
mot påkjenninger fra frost og is, opply-
ser Wavin. n

NORKRING
Statlig selskap som formidler 
bakkebaserte kringkastingssig-
naler. Eier og drifter de fleste 
senderinstallasjonene i Norge. 
Heleiet av Telenor gjennom 
Telenor Broadcast Holding. 
Har blant annet ansvar for 
utbygging av digitalt bakkenett 
og radiostandarden Digital Audio 
Broadcasting (DAB) i Norge. 
(Kilde: Wikipedia)

FAKTA

SOGNEKRAFT
Vannkraftprodusent og netts-
elskap med hovedkontor i Vik i 
Sogn. Eies av kommunene Vik, 
Leikanger, Sogndal, Balestrand 
og Luster. Luster Energiverk og 
Bergenshalvøens Kommunale 
Kraftselskap (BKK). 
(Kilde: Wikipedia)

FAKTA

ENTREPRENØR: Pettersen Anlegg AS fikk den utfordrende gravejobben. (FOTO: VEGARD PETTERSEN) 

LEGGING: Kabelen skulle egentlig ligget 60 cm ned i bakken. Det sa Storehaugen nei til. 
(FOTO: VEGARD PETTERSEN) 
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Innovativ tømmerhogst langs kysten
Norges kyst er så lang, kronglete og lite tilgjengelig 
at det mange steder knapt har vært lønnsomt å 
drive tømmerhogst. Men med en enorm lekter – eller 
skogplattform – har den lille bedriften Energihogst 
kanskje skutt gullfuglen.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Man ser ikke skogen for bare trær, heter 
det som kjent. I flere tiår har skogeiere og 
-entreprenører revet seg i håret av at det 
har vært lite lønnsomt å drive hogst på 
steder langs kysten der det verken er gode 
vei- eller kaiforhold. I 2013 ble imidlertid 
selskapet Energihogst grunnlagt i Frosta, 
Nord-Trøndelag, og to år senere ble den 
nyskapende «skogplattformen» sjøsatt. 

Ministerdåp
Så spesiell og innovativ er lekteren at 
selveste landbruks- og matminister Sylvi 
Listhaug tok på seg æren av å døpe den 
i august i år. Navnet ble «Frøya US102».

– Vi har en lassbærer som heter Tor og 
en hogstmaskin med navnet Odin. Det 
passet derfor godt å kalle henne Frøya, 
ettersom Frøya var kona til Odin, sier 

gründer og daglig leder i Energihogst, 
Ole Andres Aunet. 

– Det var vel i fjor på denne tida at vi 
fikk ideen til denne lekteren. Vi var frus-
trerte over at det var så få kaier tilgjenge-
lig, noe som førte til lang transport med 
bil på et heller dårlig veinett. Vi tenkte 
at det måtte være en enklere måte å 
gjøre dette på, og kom opp med ideen 
om lekteren. Vi var heldige og fikk tak 
i en brukt lekter i Danmark, og vi har 
blant annet fått på plass en boligrigg så 
folk kan bo ombord, en lang ombord-
kjøringsrampe og vinsjer. I tillegg har vi 
tømmerbil, gravemaskin, hogstmaskin, 
traktor og to lassbærere som følger med 

oss på lekteren. Det finnes naturligvis 
andre lektere som brukes til tømmer, men 
så vidt vi vet er det ingen, verken i Norge 
eller Europa, som er så store og som har 
det konseptet vi har her, sier Aunet.

Genialt!
Lekteren er hele 91 meter lang og 27 
meter bred, og fungerer i praksis som 
en flytende kai. Ved hjelp av en lang 
kjørebru, kan tømmeret kjøres rett inn 
på lekteren selv fra lite tilgjengelige skogs-
områder. Drifts- og transportkostnadene 
reduseres dermed betraktelig.

– Dette er en utrolig imponerende 
satsing. Konseptet er så elegant at det 
er nesten ikke til å tro. Rett og slett et helt 
genialt system, sier en entusiastisk Helge 
Kårstad til Anleggsmaskinen. Han er 

ROMSLIG «Skogplattformen» er 91 meter lang 
og 27 meter bred, og har plass til mellom 8.000 
og 10.000 kubikkmeter tømmer. Det er også 13 
sengeplasser ombord. (ALLE FOTO: HELGE KÅRSTAD).

NYSKAPENDE (F.v.): Medeier i Energihogst Lyder 
Birkeland, driftsleder Benny Frånberg og daglig 
leder og medeier Ole Andres Aunet. 

FORTS.
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Over 120 års 
erfaring med å finne 
de beste løsningene

Risikovurdering     Bygningsbesiktigelse     Vibrasjonsdempning     
Vibrasjonsmåling     Støyovervåkning     Luftsjokkmåling    

 Utleie og salg av instrumenter

Tom Gunnar Hagen
tom.hagen@bergcon.no Tel. +47 917 98 660
bergcon.no

Tarald Husaas
tarald.husaas@forcit.no Tel. +47 906 31 450
forcit.no

Kraner til alle formål

Ta kontakt for en prat

Trondheimsvegen 251, 2067 Jessheim, sentralbord 63 94 67 00, fax 63 94 67 01
E-mail: kmaskin@kmaskin.no            www.kmaskin.no                 Følg oss på facebook

TADANO MOBILKRANER

UNIC MINIKRANER

ansvarlig for infrastruktur i samarbeids- 
og interesseorganet Kystskogbruket.

– Denne satsingen kan helt klart være 
et viktig bidrag for å få ned kostnadene 
ved tømmerhogst langs kysten. For det 
er jo det det handler om; å få tømmeret 
fram til industrien til en rimeligst mulig 
pris. Det koster jo ca. 10 ganger mer å 
transportere tømmeret på bil enn det 
gjør med båt. Nøkkelen er nok å velge de 
rette områdene. Granskogen ligger i snitt 
5-6 km fra sjøen på Vestlandet. Legger 
de seg nær opp til skogen, kan de klare 
seg med svært korte transportveier, mens 
konkurrentene gjerne må kjøre flere mil 
for å komme til en kai, sier han.

Logistikk
Det var for øvrig Kårstad som begynte å 
kalle lekteren for en skogplattform.

– Det blir jo nesten som en oljeplatt-
form, hvor arbeiderne jobber på skift og 
bor ombord i perioder. Forskjellen er bare 
at de henter ut tømmer i stedet for olje. 
Det er imponerende nytenking, sier han. 
Men han mener det også vil være utfor-
dringer forbundet med dette.

– Det krever meget god planlegging og 
stram logistikk. I større grad enn tradi-
sjonell landbasert tømmerdrift, vil jeg 
nok påstå. Man er avhengig av at det ikke 
blir noe dødtid. Man er nødt til å ha en 
kjøper, for man kan ikke lagre tømmeret 

på lekteren. Skal man begynne å mellom-
lagre, vil vinninga gå opp i spinninga, sier 
han.

Til Tyskland
Det er 13 sengeplasser og alltid minimum 
syv mann om bord på skogplattformen. 
Den har plass til mellom 8.000 og 10.000 
kubikkmeter tømmer. Og det må store 
mengder til for at det skal lønne seg. Ole 
Andres Aunet legger heller ikke skjul på 
at det er et tøft marked, selv med skog-
plattformen i drift.

– Det er et veldig vanskelig marked for 
tida, men vi er optimister. Vi velger å se 
lyst på fremtiden og synes dette er en 
spennende tid, sier han. 

– Med lekteren har vi kontroll på hele 
logistikken – fra A til Å. Markedsområdet 
vårt akkurat nå er Vestlandet og først og 
fremst Bømlo. Men vi er mobile – det er 
jo litt av konseptet med en slik lekter – 
og kan derfor operere langs hele kysten. 
På sikt vil jeg ikke utelukke at det også 
kan bli flere lektere. Vi produserer 50.000 
kubikk i året per i dag, men kapasiteten 
er mye større. Det er litt opp til oss selv 
hvor fort vi vil vokse, sier Aunet. 

Alt tømmeret selges for øvrig til Tysk-
land, der Energihogst er etablert med et 
eget trevirkefirma. n

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

PRAKTISK Ved hjelp av den lange kjørebrua, kan tømmeret kjøres rett inn på lekteren selv fra lite tilgjengelige skogsområder. Drifts og transportkostnadene 
reduseres dermed betraktelig.
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www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS   6315 INNFJORDEN   
TLF: 71 22 72 22   E-POST: salg@agjerde.no

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Størst i Norge på veirekkverk

Over 40 års erfaring

MEF-medlem

48 ansatte og en omsetning 
på over 150 millioner

Bedre oversikt, mindre papirarbeid

salg@smartdok.no

www.smartdok.no

ORDRE

TIMER

SPRENGSTOFF

BYGGEKORTLESER

VARER

SKJEMA

VERKTØY

KJØRETØY

RODELISTE

+47 904 03 333

BILTEST
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Mitsubishi slapp tidligere i år den nye 
versjonen av pickupen L200. Modellnav-
net er velkjent for brukere av arbeidsbil,  
og den nye føyer seg godt inn i tradisjo-
nen. 

Vi kjørte en dobbelhytte-versjon, der 
baksetet på norske varebiler er erstattet 
med en praktisk lastedørk. Foran hytta 
sitter en 2,4 liters firer som produserer 
181 hk og 430 Nm, som sendes til hjulene 
gjennom en fem trinns automatkasse og 
en fordelingskasse med god, gammeldags 
manuell veksling mellom 2- og 4WD samt 
høy og lav. Sperre på senterdiffen er det 
også hvis det kniper. 

Føreren har et par elektroniske hjelpere 
med på laget for å holde bil og eventuell 
henger under kontroll på glatt føre. Det 
kan sikkert være nyttig. Med stiv bakak-
sel og bladfjærer er den fortsatt stiv og 
lett bak, og hekken kan fort finne på å 
trippe av gårde når underlaget blir glatt 
eller ujevnt. 

Nye L200 følger godt med i tiden. Men 
den er fortsatt en pickup av den gamle 
skolen, på godt og ondt. Mest på godt. 

Det er lite ved bilen vi er skuffet over, 
bortsett fra én ting: Tillatt hengervekt er 
«bare» 3,1 tonn. Det er svakt, når flere 
av de viktige konkurrentene drar 3,5. n

MITSUBISHI L200  
DOUBLE CAB

Motor: 2,4 l diesel, 5-tr-aut, 181 hk, 
430 Nm
Forbruk: 0,7 l/mil blandet kjøring
Totalvekt: 2 910 kg
Nyttelast:  960 kg
Hengervekt: 3 100 kg
Pris: 350 000,- (testbil inkl mva og 
eks-utst)

VURDERING

Komfort og utstyr  

s Gode, elektriske forseter

s Girvelgere på rattet er  
slett ikke dumt på en pickup

t Stiv og lett bak

t Knoting med underholdnings-
systemet

Økonomi

s Mye bruksbil for pengene

s Forbruk

Last og trekk

s Et (snaut) tonn nyttelast

s Innvendig lastedørk

t «Kun» 3,1 tonn hengervekt

Framkommelighet

s Ratt til fordelingskasse

t Langt overheng bak

t Ikke offroad-hjul

Robusthet

s Plastkledt lasteplan

s Skinnkledte seter

Kjøreopplevelse 

Oppdatert arbeidshest

Mitsubishi har oppdatert anleggsbilen L200. Ingen 
revolusjon, men den følger med i tiden. Tillatt 
hengervekt når ikke opp til de beste konkurrentene. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

LASTEDØRK: 
Solid og lett 
tilgjengelig 

gjennom 
bakdørene. 

FØRERMILJØ:  
Enkelt og 

greit å 
komme inn i. 
Trivselen er 

ikke så verst 
heller. 

ANLEGG: Den nyeste versjo
nen av en gammel anleggs
kjenning: Mitsubishi L200. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 



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 
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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

          

 15% 
Rabatt

Begrenset parti

 15% 
Rabatt

Leveranse Januar 2016

 15% 
Rabatt

Leveranse Januar 2016

 15% 
Rabatt

Leveranse Januar 2016

Begrenset parti

Hard equipment with long life

Ripper
Maskin fra 1.5-50 tonn / S30-S90

Springlock Hurtigfester
Maskin fra 1.5-8 tonn / S30-S40

Hydrauliske Hurtigfester
Maskin fra 8 - 30 tonn / S50-S70

Kranarm
Maskin fra 3-20 tonn / S40-S70

Nye skuffer 

til bruktpris

Vi har 12 

måneders 

garanti på skufferSTORT
Vintersalg

God Jul 
Gratis frakt på bestillinger før Jul 
til mange plasser i Norge
sjekk www.hardlife.no om ditt 
postnummer får gratis frakt 
Gratis ekstra tannsett for alle 
tannskuffebestillinger før Jul

Ring 56148000 | www.hardlife.no | info@hardlife.no Storebotn 48,
5309 Kleppestø

[Gratis]

Alt utstyr er CE merket og har Samsvarserklæring - Kort leveringstid! Utstyr tilpasset Norske forhold
med stålkvalitet tilsvarende norske skuffer. Hardlife AS er et Norsk firma og del av en internasjonal gruppe, som leverer utstyr til anleggsbransjen over hele Europa.



VOLVO EW 160E VOLVO EW 160E

UPÅKLAGELIG: Hun har blitt større 
over baken med årene, men takket 
være speil og kameraer ser man 
godt bakover og til siden likevel. 
(ALLE FOTO: SÖREN JOHANSSON).

Hjulgraver for millimetergraving FORTS.

Hun har blitt større over baken med årene. Men 
det gjør ingenting. Vi liker det meste ved Volvos 
nyeste versjon av hjulgraveren EW 160. 
Av: Ronny Larsson – anleggsmaskinen@mef.no
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VOLVO EW 160E VOLVO EW 160E

Karakterer

HYTTA
Sikt 4,5 
Plass 4,5
Ergonomi 4,5
Instrumenter 3,5
Inneklima 5,0

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

MOTOR/DRIVLINJE
Transporthastighet 4,5

SERVICE
Daglig service 4,5
Tilkomst ved service  4,0
Totalt snitt:  4,4

TEKNISKE DATA/ 
VOLVO EW160E
Driftsvekt: 17 460 kilo.
Motor: Volvo D6J steg 4
Effekt: 115  kW (156 hk) vid  
1 900 varv.
Hastighet: 30 km/t
Innvendig støy: 70 dB.
Utvendig støy: 100  dB.
Gravekraft skuffe: 126 kN.
Maks gravedybde: 6 230 mm.
Maks gravehøyde: 9 470 mm.
Rekkevidde: 9 620 mm.

STANDARDUTSTYR:
• Bomflyt
• Ryggekamera
• 10 Led lamper
• Sentralsmøring
• Styresystem for tilt

Veil. pris: NOK 1.800.000.

PLUSS: 
s Hydraulikk
s Bomfjæring
s Klimaanlegg
s Uttrekkbar verktøykasse

MINUS:
t Kjøreknapp framover/bakover
t Venstre armlene
t Tilkoms rundt motor
t Sikten bakover

Alt blir større med årene, sier man 
gjerne, og det er også tilfelle med Volvos 
nye hjulgraver EW 160E. Bak hytta er 
17-tonneren høy som en graver på 30-40 
tonn. Dette for å få plass til alt utstyret 
for utslippsrensing som kreves for steg 
4. Det merkelige er at jeg ikke opplever 
dette som negativt under kjøring. Jo visst, 
sikten bakover er elendig, men takket 
være speil og kameraer så ser jeg godt 
likevel.

Hytta
Blant forbedringene i hytta er det lett å se 
at displayet har blitt større og tydeligere. 
Det gjør også at kamerabildet blir større, 
noe som er bra nå som sikten bakover 
har blitt dårligere. Ikke minst når man 
deler bildet for å kunne se både bakover 

og til siden.
Knappene på kjørespakene sitter helt 

greit, det eneste som er litt negativt er 
bryteren for kjøring framover/bakover. 
Den er lett å komme borti når man sitter 
i graveposisjon. Kanskje en vanesak, men 
jeg ville nok heller hatt denne sammen 
med knappene på oversiden. 

Når den venstre konsollen med styre-
spaken felles opp for at føreren skal 
kunne komme seg ut av maskinen, 
treffer stolarmlenet konsollen og risikerer 
dermed å aktivere eller skade to knapper. 
At ingen hos Volvo oppdaget det under 
utviklingsarbeidet er ubegripelig.

Hydraulikk
Da jeg testet forgjengeren EW160D for 
tre år siden, var ikke hydraulikken bra. 

Når man kjørte flere funksjoner samti-
dig, mistet den styrke, noe som påvirket 
følsomheten. Dette merket jeg ikke noe 
til på EW160E. Hydraulikken er følsom, 
rask og lett å kontrollere ved millimeter-
graving. Bravo! 

Et stort pluss også for bomfjæringen, 
som øker førerkomforten ved kjøring på 
dårlige veier og i vanskelig terreng. Med 
gasstrykksdempere innebygd i hydrau-
likken stabiliseres bom og stikke slik at 
man slipper den gyngingen som oppstod 
i maskinen ved transport på tidligere 
modeller. Snakk om forbedring!

Motor/drivlinje
Den 6-sylindrede steg 4-motoren krever 
både Adblue og et partikkelfilter for å 
oppfylle utslippskravene. Drivlinjen har 

en girkasse med tre gir, som fungerte 
helt perfekt. Jeg kjørte både i terreng og 
transport på vei, og det var nok kraft til 
begge deler.

Service/daglig tilsyn
Tilkomsten ved daglig kontroll og service 
er god, takket være store luker på sidene. 
Derimot blir ikke service rundt motoren 
lettere av den økende mengden utstyr 
som kreves for utslippsrensing.

Pumpen for drivstoffylling er lavt 
plassert under maskinen, så den kan lett 
opereres fra bakkenivå. Også batteriene 
sitter godt plassert.

Selv om enkelte kontroller må gjøres 
manuelt, er det fint at alle væskenivåer 
kan kontrolleres på displayet i hytta. 
Dette er forresten et dilemma; hvor 

mye kan man stole på de elektroniske 
systemene? Det beste er nok en kombi-
nasjon av elektronisk og manuelt.

Den uttrekkbare verktøyskuffen er ny. 
Suverent for føreren å kunne hente det 
som trengs uten å måtte krype ned på alle 
fire for å finne det. Det blir plusspoeng 
for sånt. n

1 HØY PÅ PÆRA 

Maskinen har maks gravehøyde på nesten 
9,5 meter 

2 STORT PLUSS 

Bomfjæringen øker førerkomforten ved 
kjøring på dårlige veier og i vanskelig 
terreng. 

3 PRAKTISK 1 

Den uttrekkbare verktøyskuffen er kjekk 
å ha.  

4 PRAKTISK 2 

Batteriene sitter godt plassert. 

5 UPRAKTISK 

Når den venstre konsollen med styre
spaken felles opp for at føreren skal 
kunne komme seg ut av maskinen, treffer 
stolarmlenet konsollen og riskerer dermed 
å aktivere eller skade to knapper.  

6 STØRRE 

Displayet har blitt større og tydeligere, noe 
som er bra ettersom sikten bakover har 
blitt dårligere. 

7 TILGJENGELIG 

Tilkomsten ved daglig kontroll og service 
er god, takket være store luker på sidene.

1

2

4

6

7

3

5
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Kontakt info.sfs.no@siemens.com for mer informsjon

Siemens Finans utvider sin virksomhet

siemens.no/finance

Siemens Financial Services, internasjonal 
leverandør av finansielle løsninger, utvider 
sine finansieringstilbud til anleggs- og 
transportmarkedet i Norge.  

Bedrifter som ønsker å investere i anleggsmaskiner og transport-
midler, kan nå dra nytte av et bredere finansier ingstilbud. Denne 
ekspansjonen vil føye seg inn i den allerede solide utstyrsporte-
føljen finansieringsspesialisten har over hele verden.

www.isodren.no

3Fuktvandring? 

3Kapillært oppsug? 

3Damptrykk og utvendig isolering?

Du er sikkert ikke blant de som bare tenker drensrør,
pukk og grunnmursplast. Du har fått med deg at
fuktvandring, isolering og drenering henger tett
sammen. Svikter det på ett område, blir det fukt-
problemer uansett. Bransjens lønnsomme kompe-
tansekurs i ISODREN-metoden er snart i gang
igjen. Tips en kollega da! 

DRITGOD PÅ
DRENERING?
Serrriøst?

Kursprogram: http://isodren.no/isodrenmetoden-kompetansekurs/        Påmelding: kurs@isodren.no
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SNART MÅ DU BYTTE IGJEN.
DET BEHØVER IKKE GÅ UT OVER LIKVIDITETEN.

best for

11/2014

   /

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

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

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



SKOG SKOG

Onninen Bensinstasjon Ridehall

Advantec Handverkarbygget Bilteknikk Wartsila

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

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

LLENTAB Group designer, produserer og markedsfører stålbygg med mange funksjoner for et bredt spekter av industrier og formål. Samarbeid med oss hos 
LLENTAB gir deg en rekke fordeler. I tillegg til våre ressurser og vår kapasitet når det gjelder planlegging, produksjon og montering, kan vi skreddersy våre bygninger. 
Alle deler av konstruksjonen blir prefabrikkerte i våre moderne og effektive produksjonsanlegg i Europa. 

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

Ny komfort i lassbæreren

Ponsse har laget en ny 
og mer avansert fjæring; 
Active Frame. Den er ikke 
bare for at føreren skal ha 
det mer komfortabelt. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

KROER: Har du kjørt lassbærer? Har du 
dunket hodet i sideruta? 
Det er en viss sammenheng mellom 
de to spørsmålene. Lassbæreren kjører 
gjennom mye rart terreng for å flytte 
tømmeret fra driften ut til lunneplass. 
Framkommeligheten er av en annen 
verden, og det skal mye til for å stoppe 
en lassbærer. 

Men når den klatrer over en stein eller 
stubbe, så kan det bli noen heftige beve-
gelser når den «faller ned».

Active Frame heter Ponsses botemiddel 
mot det fenomenet. Det nye fjæringssys-
temet har i år blitt vist fram på lassbæ-
reren Buffalo. 

Flere rammer
Systemet er nært beslektet med nivel-
leringssystemet på sin «fetter», hogst-
maskinen Scorpion. Chassiset består av 
flere uavhengige rammer. Det reduserer – 
sammen med lavt tyngdepunkt – rystelser 
som ellers ville gjort store utslag i hytta. 

Active Frame har også en nivellering av 
selve hytta, og vil holde hytta i vannrett 
stilling gjennom ujevnt terreng. 

AKTIV: Det nye fjæringssystemet gjør at lassbæreren kan kjøre fortere. Her en demo på Østlandet i høst. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Flyter oppå
– Hjul og akslinger bare går under, mens 
hytta og motoren ligger og flyter oppå. 
Det tar opp sideskakninger i terrenget. 
Det er de sidekastene som er skadelig for 
førerne. Med Active Frame sitter man 

beint hele tida, sier Svein Arild Kolstad 
i Ponsse AS. 

Ponsse mener selv at den forbedrede 
fjæringen er god for produktiviteten: 

– Stabil transport innebærer også at 
føreren kan kjøre fortere. Spesielt ved 

tomkjøring. Arbeid med kran blir mer 
effektivt når systemet holder hytta hori-
sontalt i ujevnt terreng, sies det i brosjy-
ren for den nye Buffalo. 

Se video med nye Ponsse Buffalo på 
vår nettutgave: AM.no. n

FØRERPLASSEN i nye Ponsse Buffalo. VANNRETT: Med Active Frame holdes hytta vannrett. 
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November
2.-3. International construction equipment forum.  

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

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

Hønefoss. 
24. God jul!

Januar
19.-21. Arctic Entrepreneur. Gardermoen

Mars
2.-4. Stein i vei. Molde. 
17. Arbeidsgiverdagen (MEF). Gardermoen

April
5. Nordbygg. Stockholm
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. 
24.-25. Loendagene. Loen.

Desember
24. God jul!

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. 

DET SKJER

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

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

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

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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MEF HAR ORDET

Endringer både i statsbudsjettet og i markedet
Regjeringen presenterte 7. oktober sitt forslag til statsbudsjett for 2016. 
Ut fra dette har MEF vært i Stortinget og presentert våre synspunkter og 
innspill. Vi kommenterte blant annet
• Godkjenningsorgan for utenlandsk fagopplæring 
• Varierende og uforutsigbare økonomiske rammebetingelser for ressurs-

krevende yrkesfag
• Fortsatt utfordringer for fylkesveiene
• God kapasitet i anleggsmarkedet – sett i gang prosjekter i regionene!
• Kontraktstørrelser – alle bedrifter må kunne delta
• Konkurranse på like vilkår

På grunn av stor tilstrømning av asylsøkere og flyktninger til Norge la 
regjeringen i slutten av oktober fram endringer i forslaget til statsbudsjett. 
Her foreslår de blant annet:
• Reduserte bevilgninger innenfor området drift og vedlikehold av riksveier, 

trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. med ca. 110 mill. kroner sammenlignet 
med det opprinnelige budsjettforslaget for 2016 

• Reduserte bevilgninger til riksveiinvesteringer med ca. 139 mill. kroner. 
Regjeringen opplyser at budsjettforslaget fortsatt vil legge til rette for en 
betydelig reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på vei i 2016.

• Reduserte bevilgninger til drift og vedlikehold av jernbane med om lag 
194 mill. kroner. Regjeringen opplyser at budsjettforslaget fortsatt vil 
legge til rette for en betydelig reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på 
jernbane.

• Reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 prosent i tråd 
med skattereformen opprettholdes.

• Forslaget om å redusere formuesskattesatsen fra 0,85 til 0,8 prosent 
trekkes tilbake. Forslagene om å øke bunnfradraget fra 1,2 mill. kroner 
til 1,4 mill. kroner per skattyter, samt å øke ligningsverdiandelene for 
sekundærbolig og næringseiendom fra 70 til 80 prosent av beregnet 
markedsverdi, endres ikke.

Forhandlinger i Stortinget avgjør
Forslaget til statsbudsjett skal nå opp til forhandlinger mellom regjerings-
partiene og deres støttepartier Venstre og Krf  på Stortinget. Venstre la 2. 
november fram sitt alternative budsjett der de blant annet foreslår
• Økt veibruksavgift på autodiesel med 50 øre per liter samt opptrapping 

av avgiften (veibruks- og CO2-avgift) på autodiesel slik at den blir lik 
bensin tilsvarende 43 øre per liter. Dette vil, så vidt MEF forstår, også 
omfatte «avgiftsfri» diesel. 

• Omdisponering av penger fra vei til jernbane og kollektivsatsing 
• 1,5 mrd. kr tas fra riksveiinvesteringer 
• Tilskudd til bygging av skogsbilveier av reduseres med 65 mill. kroner 

I en situasjon der flere næringer får merke konsekvensene av nedgangen i 
olje- og gassrelatert virksomhet er det viktig at myndighetene, til tross for 
utfordringene med flyktningestrømmen,  ser viktigheten av å opprettholde 
de bebudede investeringene i samferdsel. Vi i MEF venter derfor spent på 
hva budsjettforhandlingen vil resultere i. Det vil ha direkte konsekvenser for 
bedriftene i MEFs bransjer og dermed stor betydning også for bedriftenes 
ansatte og deres familier rundt om i landet. 

Høsthilsen fra
Arnstein Repstad

Bli med MEF, Anleggsmaskinen
og Messereiser på tur til München og 
Bauma i perioden 10. - 17. april 2016. 

Detaljert informasjon og 
påmeldingsskjema finner du på mef.no. 

Fagseminarer, utstilling, 
artister og underholdning

Treff anleggsbransjen på Gardermoen 19.-21. januar
www.arcticentrepreneur.no 

Foto: Brynjar Stabell Erdahl

Møt oss på Arctic Entrepreneur!

Arnstein Repstad

SIDE 85ANLEGGSMASKINEN | NR. 11 | NOVEMBER 2015



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
Ny GPS Rover
OKAB Nord Trøndelag, Møre og Romsdal 
og Sør Trøndelag har anskaffet en GPS 
Rover for undervisning på stikningskurs 
for lærlinger, og for undervisning på 
skolene.
Her er bilder fra instruksjonskurs med 
representanter fra Leica.

Region Midt

30-års jubilant KA Aurstad
K.A. Aurstad AS har i dag om lag 200 tilsette, og omsette for nesten 600 millionar 
kroner i 2014. Ny og miljøvennleg maskin- og bilpark, ei moderne geomatikkavdeling 
og framfor alt dyktige og motiverte medarbeidarar er ein føresetnad for at Aurstad 
har lukkast så godt som de har.

KA Aurstad vart først og fremst tufta på innovasjon; sjå på gamle tekniske løysingar 
med «nye auge». Dette resulterte i mellom anna at «oppfinnaren» Kjell Arne Aurstad 
klarte det kunststykket å få ein stor semi til å snu inne i en tunnel. Tidlegare hadde ein 
nytta enkle lastebilar med halve kapasiteten. Dette var lite effektivt. Dette var avgje-
rande for å vinne kontrakt for Ålesundstunnelane tilbake på 80-talet. 

Etter fleire månader med planlegging var det duka for feiring av 30 års jubileet. 
K.A. Aurstad starta feiringa med open dag, der det blei servert kake og kaffi. Der var 
også ulike demonstrasjoner av maskiner og køyrety og konkurranse med gravemas-
kin. Firmaet var heldig å få låne ein gravemaskinsimulator med MEF.  Deretter var det 
privat feiring for tilsette og samarbeidspartnar for bedrifta, på Quality Ulstein Hotel. 
Her hadde firmaet eit fullspekka program, der det vart avslutta med dans og musikk 
av Vassengutane.

Gode læreforhold i Gauldal

Gauldal videregående skole har et eget 
grustak med undervisningslokaler og 
en ADK1 undervisningshall med topp 
moderne utstyr. 

VG2 Anleggsteknikk, har 25 elever 
fordelt på to klasser. Det er tre faglærere 
som jobber med anleggsteknikk. Elevene 

får ADK1-undervisning i løpet av skole-
året med avsluttende eksamen.

Skolen kjøpte i sommer en splitter 
ny Volvo 6-tonner og har i tillegg to 
andre gravere og en hjullaster. Skolen 
samarbeider tett med Melhus VGS skole, 
anleggsmaskinmekanikerlinja.  Elevene 
der hjelper til med service og reparasjon 
av maskinene.  Åfjord videregående 
skole, VG2 Anleggsteknikk, bidrar med 
ADK1-opplæring.

Det utføres også fagprøver i prøvefel-
tet i anleggsmaskinførerfaget og veg- og 
anleggsfaget. Skolen og prøvenemda 
tilrettelegger for prøvene. 

Region Sørøst

Årets gasellebedrift i Vestfold
Asfalt AS fra Tønsberg 
troner på toppen over 
årets 126 gasellebedrifter 
i Vestfold.  Eier av Asfalt 
AS Pål Nyegaard var 
overveldet over kåringen:

– Jeg har jo hørt om 
kåringen før, men det 
er først nå jeg ser hvor 
stort det er. Da Dagens 
Næringsliv ringte meg var 
jeg på vei til å legge på. 
Jeg trodde de ringte for å 
selge meg et abonnement, 
og jeg har sjelden tid til 
å lese avisen, fortalte 
Nyegaard etter utdelingen.

Fra scenen fortalte han at 
han normalt jobber 18 timer 
om dagen. Nettopp å legge ned mange 
arbeidstimer i bedriften er årsaken til 
den gode veksten, forteller Nyegaard.

– Hardt arbeid og god logistikk er 
årsaker bak fremgangen. Man må være 
med selv for å skape veksten.

Dagens Næringsliv har siden 2003 
kåret og presentert de norske Gasellene i 
samarbeid med det som nå heter Bisnode 
Credit as. Det kåres en nasjonal vinner og 
vinnere i alle landets fylker.

Foto Magnus Nilsen, Vestviken 24

Seksjon ressurs og miljø

Julemøte 
for brønn- 
og spesial-
boring
I en ellers travel arbeidsuke håper 
vi medlemmer kan ta seg en pust 
i bakken og sette av noen timer til 
faglig oppdatering i godt selskap med 
kollegaer i bransjen

Styret har gleden av å invitere til 
julemøte: Torsdag 3. desember kl 
10.00 - ut dagen, hos Brødrene Dahl 
as, Langhus (Oslo)

Ta kontakt med seksjonssjef Einar 
Østhassel hvis du har spørsmål. 
Telefon 90 86 63 02

Kritiske til 
Allskog
MEF mener skogandelslaget Allskog 
setter urimelige vilkår for skogsen-
treprenørene i Midt-Norge. MEF 
anklager Allskog for å drive tømmer-
hogst i regionen i «rykk og napp».

Seksjonssjef Einar Østhassel og 
MEF mener at Allskog ikke behersker 
administrasjonen av tømmeret.

- Å administrere tømmer innebærer 
en streng logistikk, og den rollen 
håndterer ikke Allskog, sier Østhassel. 
Når det blir for mye for dem, og det 
krasjer, må man stoppe opp produk-
sjonen for å få orden. Det går ut over 
entreprenørene som periodevis blir 
stående uten arbeid. I denne bransjen 
er det viktig å holde en jevn produk-
sjon for å holde engasjementet oppe.

- Vi i MEF oppfordrer Allskogs 
leder og styreleder til å ta grep om 
sin virksomhet og snarest innlede til 
en reell toveis dialog med de regio-
nale skogsentreprenørene omkring 
samarbeid og videre skogsdrift i 
skogeierforeningens regi, avslutter 
Østhassel.

Les mer om saken på mef.no
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MEF-NYTT MEF-NYTTMEF-NYTT
Region Øst

Utdannings-
messer i 
Hedmark
OKAB Hedmark har vært på utdannings-
messer i Hedmark og møtt mange flotte 
ungdommer.

OKAB stod sammen med VG2-Anleggs-
teknikk fra Solør vgs., studiested Våler, 
på utdanningsmessa i Åsneshallen den 
21. oktober. Det samme gjorde de på 
utdanningsmessa som ble arrangert på 
Elverum vgs. 

Mange var innom skolen sin simula-
tor og OKAB sin stand. Interessen blant 
ungdom er stor og OKAB satser på god 
rekruttering i fremtiden.

Over 100 maskinentreprenører fra hele 
Region øst tok turen til Hedmark for å 
delta på et seminar på Rudshøgda 6. 
november.
Seminaret var et samarbeid mellom MEF 
og Norsk Bergindustri. Arrangmentet 
var gratis takket være bidrag fra Asak 
miljøstein, Bekken & Strøm og PON.

Gunnar Nilsen fra Norsk Bergindustri 
var møteleder og åpnet seminaret med 
å snakke om samfunnets behov for 
byggeråstoffer og hvor dette skal tas fra. 
Tendensen er at de lokale små pukkver-

kene forsvinner mens samfunnets behov 
øker. Resultatet blir lengre transport av 
byggeråvarer fra pukkverkene til bygge-
plassene.

Det finnes statlige føringer om at 
mineralressurser skal ivaretas slik at det 
ikke er til hinder for fremtidig verdiskap-
ning, men realiteten er at kommuner ikke 
følger opp disse føringene og det blir 
stadig færre pukkverk.

Det ble mange interessante innlegg fra 
forskjellige aktører både fra anleggsbran-
sjen og forvaltningen. Les mer på mef.no.

Region Sørvest

Rekrutteringsdager på Laland
Onsdag 28. og torsdag 29. oktober ble 
de årlige rekrutteringsdagene avholdt på 
Laland øvingsområde der 10. klasse og 
Vg1 elever var invitert fra hele fylket. 

Det kom elever fra Sokndal og Flekke-
fjord i Sør, til Finnøy i Ryfylke. Alt i alt 
var det ca. 700 elever fordelt på disse to 
dagene som er en økning fra i fjor.

Gjennomføring
Vi delte dagen inn i to grupper slik at vi 
fikk første pulje kl. 0900-1130 før neste 
gruppe kom kl.1130-1400 Elevene ble 
delt inn i 8 forskjellige grupper der det 
var en guide til hver gruppe. OKAB infor-
merte om opplegget før elevene ble fulgt 
rundt på de ulike stasjonene. 

Stasjon 1: Bryne vgs. viste noen av de 
fagene elevene skal igjennom i Vg1.
Stasjon 2: Rygg Maskin fortalte og viste 
oppbygning av vei og grøft der de hadde 
med seg en glassmonter i skala 1:1.
Stasjon 3: Vassbakk & Stol viste fram GPS 
og arbeid som kan utføres med «drone», 
noe som fenget de aller fleste.
Stasjon 4: Grunnservice og Nordbø 
maskin viste fram samarbeidet mellom 
GPS i planleggingsfasen inne, og tok det 
deretter ut i maskinen som stod rett 
utenfor slik at elevene fikk se det i virke-
ligheten.
Stasjon 5: PON Equipment og Nasta/
Haugsland stilte med egen servicevogn 
fullspekket med utstyr. De viste de 
hvordan deres servicefolk jobber. 
Stasjon 6: Dette var kanskje den kjek-
keste standen der elevene fikk prøve-
kjøre «ekte gravemaskiner» under 
oppsyn av Øksnevad vgs. sine folk.
Stasjon 7: Velde hadde en demonstrasjon 
om hvordan fjell blir til grus og singel.
Stasjon 8: Her hadde Bjelland tatt med 
seg to av sine lærlinger som demon-
strerte «et anlegg i drift» som elevene 
etterpå fikk komme oppi for å se. 

Etterpå var det servering av hamburger 
og brus. Gartnerlinja ved Øksnevad vgs. 
serverte i tillegg lapper til de som var 
innom deres stand. I tillegg var SOTS 
(Stavanger Offshore Tekniske Skole) var 
tilstede og fortalte om mulighetene etter 
læretid og fagbrev. 

Etter evalueringsmøte var det bare 
gode tilbakemeldinger å få, og de firma-
ene som stilte der sa klart ifra om at: Vi 
er med neste år og.

MEF og OKAB vil rette en stor takk til 
de som har vært med å bidratt til nok et 
vellykket arrangement: Bjelland as , Rygg 
Maskin as, Vassbakk & Stol, Grunnser-
vice, Nordbø Maskin as, PON, Nasta/ 
Haugsland, Georg Stangeland as, Naboen, 
Normann Olsen, Bryne vgs. Øksnevad vgs 
og SOTS.

Region Nord

Høsttreff i Harstad 
MEF avd. Troms og NLF avd. Troms samlet seg i Harstad 
til sosialt og faglig program 9. – 11. oktober. Fredag var 
det leverandørutstilling og en uformell middag. Lørdag 
var det faglig program. Advokatene i MEF hadde tema om 
innleie av enmannsbedrifter samt juridiske utfordringer i 
forhold til regulerbare mengder. 

Harstad bedriftshelsetjeneste fortalte hva de kan tilby 
våre medlemmer, og vi fikk kortversjonen av Harstads 
verkstedshistorikk samt god tid til utstillingsvandring. 
NLF avsluttet med status og muligheter innen bransjen

På kvelden fikk vi en omvisning på deler av Harstad-
pakken, bussturen endte opp på Røkenes Gård der vi 
hadde en bedre middag og sosialt utover kvelden. Herbjørn Nilssen, Kari Workin, Tore Killi og Randi Pedersen

Tønnes Rygg (tv) mottar el liten oppmerksomhet 
fra OKABs Odd Magne Rege. Tønnes Rygg har 

vært med i alle år og bidratt med alt ifra maski
ner og utstyr til guider. Selv har han vært med 
på planlegging så vel som utførelsen.  Sist men 
ikke minst, han snakker alltid varmt om OKAB 

og rekruttering. Han er en meget god ambassa
dør for bransjen og rekruttering i Rogaland.

Fra Bjelland sin maskindemonstrasjon.

Spikerkonkurranse hos Vg1

Pukk, grus, løsmasser og samfunnet
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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

BILMONTERTE
STØTPUTER 

Ta kontakt 

med oss

for mer 

informasjon

02.NOVEMBER

TMA 

TTMA-henger 

Sikringsutstyr

Varslings- 
utstyr

Trafikkstyrte 
mobile 
trafikklys

Langsgående 
sikring

Annonse Anleggsmaskin_Varsling og sikring 2015.indd   2 06.10.2015   13:51:41
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Leirfossveien 27, 7038 Trondheim
Telefon 72 88 44 60
www.skjetne-maskin.no

Som eneimportør av Atlas leverer 
vi deler over hele landet fra vårt 
delelager i Trondheim. 
Deler direkte fra fabrikk 
1 til 2 dager.

Ny e-motor:
• Mer effekt
• Lavere forbruk
• Mindre utslipp

Hytte med ROPS, FOPS

Radialdekk. 100% sperre i alle hjul.
Inching-pedal: full hydraulisk effekt.

3. og 4. funksjon

Maksimal kjørekomfort.
Proposjonalt styrt ekstra-
hydraulikk. Luftfjærende stol etc. etc.

Hyd. Hk feste
50 km/t

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

Spesialister innen 
boring og sprengning

LYS I MØRKETID: LED? Xenon? Eller god, gam-
meldags halogen? I neste utgave tar vi en titt 
inn i temaet arbeidslys på maskiner. 
Men ikke bare det. Der blir det også en 
 rapport fra «Fjellsprenger´n», en forhåndstitt 
på Arctic Entrepreneur og forhåpentlig en 
prat med DiBK om nye Sentral Godkjenning. 

NESTE 
NUMMER
Kommer 14. desember
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http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Vi har maskinene og utstyret du trenger! Volvo H-serie hjullastere er suverene til vintervedlikehold: 
Rask aksellerasjon, smidighet på trange plasser, god sikt fra førerplassen og førerkomfort i toppklasse 
sikrer effektiv snørydding selv ved kjøring dag og natt. Maskinene kan utrustes med et stort utvalg av 
redskap: Snøskjær i alle varianter, snøskuffer, snøfresere og sand- og saltspredere. Vi leverer utstyr fra 
ledende leverandører som Holms, Gjerstad, Tellefsdal, Øveråsen, Drivex, Tokvam og Ufo.
Vi bistår gjerne med råd om valg av riktig utstyr, og sørger for å tilpasse utstyret til maskinen. Ta kontakt 
for en hyggelig maskin- og utstyrsprat!

gjør deg klar 
til vintersesongen


