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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! 

Besøk oss på stand nr. 63 
på ARCTIC ENTREPRENEUR



• 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   

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

Geosyntia AS
Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka

Tel. 67 15 92 90 E-post: post@geosyntia.no
geosyntia.no

Fiberduk til separasjon

Gabioner med jordarmering - Fetsund

Armering av vei - Golsfjellet

Bunntetting med membran - Haugesund

PE DV Rør Ø 3500mm som bro - Ifjordfjellet HelCor stålrørskulvert - Østfold

K3XL PE DV Rør som kulvert MP 200 flerplaterør som skiundergang - Hafjell

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

Geosyntia AS
Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka

Tel. 67 15 92 90 E-post: post@geosyntia.no
geosyntia.no

Fiberduk til separasjon

Gabioner med jordarmering - Fetsund

Armering av vei - Golsfjellet

Bunntetting med membran - Haugesund

PE DV Rør Ø 3500mm som bro - Ifjordfjellet HelCor stålrørskulvert - Østfold

K3XL PE DV Rør som kulvert MP 200 flerplaterør som skiundergang - Hafjell

Møt oss på
Arctic Entrepreneur – stand 100
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Spenning og forventning
Seså. Da er 2015 i ferd med å avsluttes, selv om det er enda en stund igjen til året er gjort opp i 
regnskapet. 

Året startet med en nøkternt avventende holdning. Men entreprenørbransjens optimisme er 
udødelig. Utover året ble det – som ventet – brattere og brattere. Konkurransen om kontraktene 
har vært hardere enn på mange år, landet sett under ett. 

Snart går vi inn i 2016. Det blir nok enda mer spennende. Noen har snakket om 2016 som det 
året man bare må komme seg gjennom. Ettepå snur det. 

Det er en hel del forventninger knyttet til 2016. Nye Veier AS kommer i gang. Regjeringen varsler 
tiltakspakke som vil komme pressede entreprenører på Sørvestlandet spesielt til gode. 

Statens vegvesen har varslet flere totalentreprisekontrakter framover. Det er bare å bygge seg 
opp på prosjektering for de som vil være med på det markedet. Signalene fra etaten (side 26) 
tyder på at det er lurt. 

Skogsentreprenørene har hatt et humpete år. Spesielt i Allskog-området. Etter en heidundrende 
tømmerkjøpefest ble det ubehagelig lange stopp i år. Blir det hyggeligere å drive i skogen i 2016? 

Vi som er opptatt av nyheter innen maskiner og utstyr har vår store happening til våren, med 
Bauma i Tyskland. Vi drar dit, sammen med flere hundre påmeldte fra entreprenørbransjen. 

Men allerede i januar møtes bransjen til kunnskapsdeling og – høsting på 
Arctic Entrepreneur på Gardermoen. 

Og før det igjen: En velfortjent pustepause og juleferie. Ta vare på deg og dine.  
Vi ønsker alle lesere god jul og godt nytt år.
 

Jørn Søderholm
jos@mef.no

ETTER SALVEN: Ikke mye 
pigging på denne salva. Her 
er det bare å starte lasting. 
Andreas Meslo Altrichter 
fra Rennebu er fornøyd 
med salven han skjøt i Fol-
bergåsen pukkverk i slutten 
av november. Han er sky-
tebas i Hæhre Entreprenør. 
Bildet ble lagt ut på gruppa 
”Anleggsbransjen!” på Face-
book, og høstet et betydelig 
antall liker-tomler. (FOTO: 
ANDREAS MESLO ALTRICHTER) 

Abonnement: 11 utgaver pr år. Kun kr 630,- 
Bestill hos kundeservice. Tlf 67 11 38 19, epost am@aboservice.no. 

ANLEGGS- MASKINEN
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Maskinpris m/HK

660.000,-
Maskinpris m/HK

660.000,-660.000,-
inkl:

 hyd hk, 2 skuffer
indexator prop pluss

  779.000,-

Standard utstyr:
 Proporsjonalstyrt utstyrshydraulikk
  Comfortpakke for maskinfører
   Stålbelter m/gummipads
     AC / Varmeapperat
      Diesel fyllepumpe
       5 stk LED lys

CAT® 308E2
Mye kraft og lang rekkevidde

CAT® 308E2

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

SPESIFIKASJONER      308E2

Motor

Vekt
Effekt                               49 kw / 67 HK

Vekt                                 8,5 Tonn   

Pris gjelder maskin levert Oslo
Inkl 2 år / 2000 timer garanti
Tilbudet gjelder maskiner levert i år.* *

bedre_gårdsdrift_desember.indd   1 16.11.2015   13:48:44

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

Oppsigelser og salg av utstyr

De hadde 25 personer 
og mye kostbart utstyr 
i drift for Sydvaranger 
Gruve AS. Etter konkursen 
i gruva måte Oscar 
Sundquist AS si opp 15 
personer og selge utstyr.

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

KIRKENES: – Vi har fortsatt et håp om 
reorganisering og fortsatt drift i Sydva-
ranger. Men vi regner ikke med det, sier 
eier og daglig leder Svein W. Sundquist i 
entreprenørfirmaet Oscar Sundquist AS. 

Siden juli 2014 har selskapet i samar-
beid med Orica Norge AS drevet med 
boring og sprengning for Sydvaranger, 
i en såkalt ”rock on ground”-kontrakt. 

Åtte rigger
Omkring 20 personer var sysselsatt i den 

kontrakten. Sundquist har investert i åtte 
Sandvik DP1500i borerigger til oppdra-
get. 

I tillegg har selskapet en driftskontrakt 
direkte med Sydvaranger Gruve AS som 
sysselsetter fem personer med fjellrensk 
og diverse annet. 

– Det gjennomføres en nedbemanning, 
samt avhending av utstyr som var i bruk i 
gruva. Vi undersøker nå hvilke muligheter 
som finnes for mannskap og utstyr. En 
viss andel av de ansatte på Sydvaranger 
er flyttet over på andre prosjekter vi er i 
gang med, sier Sundquist. 

15 fast ansatte har fått oppsigelse, og 
jobber ut desember måned. 

Svein W. Sundquist håper politiske 
myndigheter vil framskynde prosjekter 
som kan øke aktiviteten i regionen. I 
Kirkenes er det spesielt to infrastruk-
turprosjekter som ligger bortimot klare: 
En bypakke med veitbygging for Statens 
vegvesen og en stamnett havneterminal 
med tilhørende veioppgaver. 

I tillegg må det gjøres noen tiltak ved 
flyplassen for å lande de største ruteflyene 
vinterstid. 

– Jeg håper det offentlige vil benytte 
anledningen i ledig kapasitet nå og fram-
skynde disse prosjektene, sier han. n

BORERIGGER: Sundquist hadde investert i åtte Sandvik DP1500i hytterigger til kontrakten med Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Oscar Sundquist AS)
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AnAlyser
rådgivning
Ce-merking

dokumentAsjon
kvAlitetssystemer
kurs & opplæring

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

Kvalitetssikring
av pukk & grus

laboratoriet er godkjent av kontrollrådet i klasse H

Telefon: 33 13 26 00 
www.facebook.com/nastagravemaskin

ET GODT NYTT ÅR
MED SERIE 6

Authorised dealer of Hitachi Construction Machinery   

SERIE 6
Hitachi serie 5 har fremstått nærmest 
feilfri til tross for all ny teknologi den 
kom med i 2011. Når Nasta nå skal intro-
dusere Hitachi serie-6 for det norske 
markedet i 2016 har vi alle gode grunner 
til å tro at denne blir minst like pålitelig. 

Serie 6 vil komme med en rekke nyheter. 
Den beste er kanskje at Hitachi sitt store 
fortrinn, det unike TRIAS systemet, er 
ytterligere forbedret. En positiv bieffekt 
av dette er at Hitachi-6 bruker enda min-
dre drivstoff enn sin gjerrige forgjenger, 
en reduksjon på hele 10 % i powermo-
dus. Vi liker at ny teknologi går hånd i 
hånd med driftssikkerhet – det håper vi 
at kundene våre også gjør!   

Hitachi serie 5 har fremstått nærmest 
feilfri til tross for all ny teknologi den kom 
med i 2011. Når Nasta nå skal introdusere 
Hitachi serie 6 for det norske markedet 
i 2016 har vi alle gode grunner til å tro at 
denne blir minst like pålitelig. 

Serie 6 vil komme med en rekke nyheter. 
Den beste er kanskje at Hitachi sitt store 
fortrinn, det unike TRIAS systemet, er 
ytterligere forbedret. En positiv bieffekt 
av dette er at Hitachi 6 bruker enda min-
dre drivstoff enn sin gjerrige forgjenger, 
en reduksjon på hele 10% i powermodus. 

Vi liker at ny teknologi går hånd i hånd 
med driftssikkerhet – det håper vi at 
kundene våre også gjør!  

A4 sider   52 26.11.15   08.17

Som følge av flyktningsituasjonen og budsjettforhand lingene med Kristelig 
Folkeparti og Venstre ble det gjort betydelige endringer i statsbudsjettet for 2016 
sammenlignet med regjeringens opprinnelige budsjettforslag. 
Av: Håvard Almås – anleggsmaskinen@mef.no

Regjeringpartiene og samarbeidspartiene 
presenterte nylig sin avtale om neste års 
statsbudsjett. Den ferske budsjettavtalen 
innebærer endringer på 5,9 milliarder 
kroner. Avtalen medfører blant annet at 
de foreslåtte bevilgningene til vei reduse-
res til fordel for økt satsing på jernbane. 

Budsjettet gir økninger for følgende 
poster på samferdselsområdet:
• Jernbane, drift og vedlikehold (budsjett-

økning på 150 mill. kroner sammenlig-
net med opprinnelig budsjettforslag)

• Jernbaneinvesteringer (økning på 275 
mill. kr)

• Belønningsordning for kollektivtrans-
port (økning på 275 mill. kr)

• Gang- og sykkelveier, riksvei (økning på 
25 mill. kr)

• Gang- og sykkelveier, fylkesvei (økning 
på 75 mill. kr)

• Skredsikring av fylkesveier (økning på 
75 mill. kr)

Budsjettavtalen gir reduksjoner i 
følgende poster sammenlignet med det 
opprinnelige budsjettforslaget for 2016:
• Drift og vedlikehold av (budsjettreduk-

sjon på 340 mill. kroner)

• Tunnelsikring (reduksjon på 100 mill. 
kr)

• Grunnerverv E18 (reduksjon på 100 
mill. kr)

• Redusert fornying (reduksjon på 150 
mill. kr)

– Vi er fornøyd med at statsbudsjet-
tet for 2016 har en tydelig satsing på 
samferdsel, selv om budsjettforhandlin-
gene dessverre resulterte i noe reduserte 
bevilgninger til vei sammenlignet med 
det opprinnelige forslaget fra regjeringen. 
Vi er imidlertid bekymret for utviklingen 
på fylkesveinettet, og er redde for at 
standarden på fylkesveiene vil bli enda 
dårligere i tiden fremover, sier adminis-
trerende direktør i Maskinentreprenøre-
nes Forbund (MEF), Trond Johannesen. 

– Det er positivt at regjeringens skat-
teopplegg videreføres etter budsjettfor-
handlingene, med reduksjoner i selskaps-
skatten og noe redusert formuesskatt. 
Videre synes vi også det er positivt at 
vi unngikk økninger i drivstoffavgiftene 
for 2016, selv om særlig Venstre ønsket 
dette. I vår kontakt med politikerne 
har vi vært opptatt av å formidle at vi 
trenger andre tiltak enn kun kontinuerlig 

økte drivstoffavgifter for å legge til rette 
for en best mulig klimautvikling for våre 
bransjer. Samtidig er vi spente på forsla-
gene fra Grønn skattekommisjon som 
legges frem 9. desember. 

Mindre til vei etter budsjettavtalen

MEF-sjef Trond Johannesen er fornøyd med at 
statsbudsjettet for 2016 har en tydelig satsing 
på samferdsel, men bekymret for utviklingen 
på fylkesveinettet. (Foto: Jørn Søderholm).
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Tlf: 33489550
Webadresse: www.vestfold-fjellboring.no
Mail: post@vestfold-fjellboring.no

Spesialister innen 
boring og sprengning

VI TREFFES 
PÅ STAND 113!

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

Produksjonsmaskin på store føtter
En 40-tonns steinlaster med «high and 
wide»-understell har vært borte fra 
Caterpillars sortiment i fem år. Nå er den 
tilbake; Cat 340F. 

Det er egentlig en 336F som har fått 
en undervogn bedre tilpasset et liv i 
steinrøysa. For her snakker vi reinspikka 
produksjonmaskin for knusermating eller 
utlasting på større jobber. 

– Cat produserte en 40-tonner high and 

wide, men tok den bort i 2010. Vi har 
solgt slike maskiner etterpå, men det er 
336-ere som har blitt bygget om i Neder-
land. Når Caterpillar nå har relansert den 
i egen produksjon har det blitt en maskin 
som er både bedre og mer prisgunstig, 
sier markedssjef Espen Paulseth i Pon 
Equipment.

Suksess for  
lærlinger i OKAB
Økningen i antall lærlinger fortsetter. Nå har OKAB 
og lærebedriftene nådd en stor milepæl. 

Samfunnskontraktens mål var en 20 prosent 
økning fra 2011 til kommende årsskifte. Det har 
OKAB nådd med god margin: 44 prosent!

Eller sagt med mer konkrete tall: I 2011 var 
det 925 lærekontrakter i fagene innenfor OKABs 
fagområde. I henhold til mål satt i Samfunnskon-
trakten (avtale mellom parter i arbeidslivet) skulle 
dette ha økt til 1111 når champagnekorkene spret-
ter kommende nyttårsaften. 

Den siste opptellingen viser at antallet lærekon-
trakter var hele 1335. 

– Vi kan ikke annet enn å gratulere OKAB og 
våre medlemsbedrifter med en formidabel innsats 
og «vinnere» av Samfunnskontraktens intensjoner, 
sier en stolt og glad kompetansesjef Fred Arild 
Gyldenås i MEF.

Statens vegvesen skal bruke fjernstyrte droner til å 
inspisere broer. Det er enklere og raskere enn kraner og 
klatrere. Ved nyttår starter et prøveprosjekt der 80-90 
av Statens vegvesens broer på Østlandet skal inspiseres 
av fjernstyrte droner med kamera.

Statens vegvesen samarbeider med ingeniørfirmaet 
Aas-Jakobsen om å inspisere 1500 broer i Østfold, 
Akershus og Oslo. De broene som er vanskeligst å nå 
med kraner og klatrere skal inspiseres av droner fra 
firmaet Orbiton.

– Å undersøke en bro med drone går mye raskere. Det 
kan gjøres på dagtid, og vi kommer til på steder hvor det 
er vanskelig og tidkrevende å inspisere på andre måter, 
sier Tomas Moss i Orbiton.

Veidekke mistet sentral godkjenning
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) trakk 
i november tilbake Veidekke Entreprenør 
AS sin sentrale godkjenning. Selskapet 
påklaget DiBKs vedtak. Klagen ble tatt 
til følge, og Veidekke fikk godkjenningen 
tilbake en uke etterpå. 

Å inneha en sentral godkjenning for 
ansvarsrett innebærer at DIBK har 
forhåndsgodkjent at entreprenøren har 

interne styringssystemer som sikrer at 
de følger plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.

Grunnlaget for DiBKs vedtak var at 
Veidekke på et byggeprosjekt i Frogn 
kommune i september satte i gang arbeid 
med en 50 centimeter høy midlertidig 
fundamentforskaling før det forelå igang-
settingstillatelse (IG).

Fra 1. januar 2016 blir ordningen 
med sentral godkjenning endret ved 
at egenerklæring erstatter søknad om 
ansvarsrett for å sette i gang søknads-
pliktige byggearbeider i Norge. Sentral 
godkjenning blir da en frivillig kvali-
tetsordning som beskriver bedriftens 
kompetanse.

Droner skal 
vokte broene
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Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

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

ahlsell.no

Vi ønsker våre kunder en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
Besøk oss på Arctic Entrepreneur

Annonser_ArcticEntrepreneur.indd   3 28.08.2015   10:00:50

Industrikran 
overtar  
agentur
Industrikran har overtatt representa-
sjonen i Norge av STAHL CraneSystems’ 
produkter.  Avtalen er kommet i stand i 
full forståelse både med firmaets eksis-
terende kranleverandør ABUS og tidligere 
STAHL-representant Knutsen Maskin AS. 

STAHL vil utfylle produktspekteret 
med blant annet spesialløsninger for 
Ex-områder og områder med krav til øket 
sikkerhet og redundante systemer. Men 
ABUS vil med sitt omfattende standard-
program fortsatt være Industrikran sitt 
hovedagentur.

Pon støtter skole 
og utdanning
Time2help er Pon Holdings initiativ for 
å gi noe tilbake til samfunnet. I Norge 
har Pon Equipment valgt å støtte skole 
og utdanning.

Totalt har over 300 elever og 
studenter blitt kurset av Pon de to 
årene time2help-prosjektet har vart i 
Norge. Pon Equipment ser på sikker-
hetsopplæring og kunnskapsspredning 
som et viktig og godt samfunnsen-
gasjement. Totalt har over 20 Pon- 

ansatte vært involvert i planlegging og 
gjennomføring av aktivitetene, skriver 
selskapet i en pressemelding.

Pon Equipment har holdt hydrau-
likkurs for bachelor i landbruksteknikk 
ved Høgskolen i Hedmark og Våler 
vgs., lærer-/mekanikerutveksling for 
landslinjene for anleggsteknikk, og har 
siden 2014 avholdt sikkerhetsdager 
for VG3 anleggsmaskinmekaniker-
elevene ved landslinjene.
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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



Hørselvern med DAB+
– En god nyhet til bønder, anleggsarbeidere, hånd-
verkere, maskinførere og mange andre som til daglig 
jobber i støyende omgivelser. Det sier HC Andersen i 
selskapet Sahaga AS i en pressemelding om hørselver-
net POP@work.

– Dette er kanskje Norges første PPE-sertifiserte 
hørselvern med dab+, fm og AUX-linjeinngang. Hørsel-
vernet er sertifisert som Personal Protection Equipment. 
Det betyr blant annet at volumet er justert innenfor 
det som kreves i bl.a. HMS-reglementet. Det kan hende 
du synes det er lavt med en gang, men etter en hel dag 
på jobben vil du finne lydvolumet svært behagelig. 
Dempingen er god, lover HC Andersen.

Stangeland med  oppkjøp
Stangeland Maskin AS har kjøpt bore- og 
sprengningsavdelingen av Velde Fjellbor-
ing.

– Med denne avtalen i boks styrker 
vi bergavdelingen i Stangeland Maskin 
med enda mer kompetanse og utstyr, sier 
daglig leder, Olav Stangeland i en pres-
semelding. Selskapet har i flere år har 
hatt et godt samarbeid med Velde.Kjøpet 
innebærer at 7 ansatte, 5 borerigger, 6 
sprengningsbiler og sprengningsutstyr i 
Velde Fjellboring får nye eiere.

Stangeland Maskin disponerer nå 25 
borerigger inkludert fundamenteringsrig-
gene våre.

– Velde ønsker med dette å styrke 
fokuset omkring våre kjerneområder 

som er pukk, asfalt, betong og gjenvin-
ning. Vi har stor tro på at våre ansatte 
får et interessant og utviklende fagmiljø 
i bergavdelingen til Stangeland Maskin, 
sier Egil Velde.

Effektivitet og arbeidsmiljø i samme 
redskap, lover leverandøren.

– Vi er veldig glade for å kunne presen-
tere dette redskapet i Norge. Ikke bare er 
det effektivt og enkelt å håndtere, men 
det bidrar også betydelig til et bedret 
arbeidsmiljø. Vi har hatt agentur på 
hammere i 17 år, så dette fletter seg fint 
inn i sortimentet vårt. Arbeid med tele og 
dårlig fjell blir effektivt med disse verk-
tøyene, sier daglig leder Frode Holmeng 
i Normas i en pressemelding. Holmeng 
er overbevist om at den vibrerende 
ripperen vil gjøre mye for både effektivt 

arbeid og arbeidsmiljø hos maskinførere 
her i landet. Redskapet passer på 21-35 
tonns gravemaskiner, og er et spesial-
verktøy for rensking av løse og dårlige 
fjellmasser.

Vibrerende rippere 
fra Normas
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Multibruker dispenser med 
nøkkelsystem

DISPENSER 
DIESEL

Full kontoll på dieselforbruket

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT
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Anleggsmaskinindeksen

Måned

Skogsmaskinindeksen

Kraftig muttertrekker for norske hender
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Nye Nissan 
NP300 Navara 
vant pris
NP300 Navara gikk av med seieren og er tildelt prisen 
International Pick-Up Award 2016. Juryen roste bilens nye 
eksteriør- og interiørdesign, for å ha brakt nye teknologier 
inn i pick-up segmentet, 2,3 liter dCi-motoren og impone-
rende trekkraft og nyttelastkapasitet. Dette skriver selska-
pet i en pressemelding.

Produksjonen av modellen startet tidligere denne 
måneden på Nissans bilfabrikk i Barcelona, og kommer for 
salg i Norge fra februar 2016.

Kjempekontrakt til Asfaltverket Mo 
Asfaltverket Mo AS i Mo i Rana har 
skrevet kontrakt med Hæhre Entrepre-
nør AS om å levere 220.000 tonn asfalt 
til den 62 kilometer lange parsellen E6 
Helgeland nord, som Hæhre skal bygge ut 
for Statens vegvesen. Dette er trolig den 
største asfaltkontrakten som noen gang 
er skrevet i Norge. 

- Vi er stolte over å ha inngått det 
som meg bekjent er Norges største 
asfaltkontrakt. Her skal det tenkes nytt 
og langsiktig med hensyn til kvalitet, 
driftssikkerhet, slitasje og ikke minst på 

miljøsiden. Vi vil rådføre oss med den 
ypperste asfaltekspertisen i landet på 
dette prosjektet, og Veidekkes asfaltlabo-
ratorium i Trondheim er allerede koblet 
inn, sier daglig leder Rune Langfjell i 
Asfaltverket Mo.

Asfaltarbeidene starter i 2016 og 
ferdigstilles høsten 2019. 

De daglige lederne Rune Langfjell i 
Asfaltverket Mo (t.v.) og Knut Harstad i 
Hæhre Entreprenør har inngått Norges 

største asfaltkontrakt.

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!

Atlas Copcos hydrauliske knemater 
HRD100, et av de kraftigste boresystem 
på markedet, er nå tilgjengelig i skandi-
navisk standard.

Systemet kan bl.a. kompensere for 
trykkendringer automatisk, har stor bore-
hastighet og gir betydelig energibespa-
relse sammenlignet med vanlige pneu-
matiske eller elektriske fjellbor, ifølge en 
pressemelding fra selskapet. Målt støy er 
ca. 50 prosent lavere enn i et pneumatisk 
bor. Polyuretandekselet beskytter mot 
støy og gjør enheten støtsikker. Enheten 
tåler et fall fra to meter.

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

Würth Norge lanserer en ny Premium 
Power ½-toms muttertrekker under 
to kilo, med soft grip som er tilpasset 
kraftige norske hender.

- Denne er så absolutt godt tilpasset 

hendene til norske fagfolk. Alle har en 
½-toms muttertrekker, men ikke alle 
har en med et grep som passer, under-
streker divisjonsleder Sven Olav Szal-
lies hos Würth Norge. Kraften justeres 

enkelt bak på maskinen, det er alltid 
full kraft på revers, det er trykknapp 
for skifte av retning og maskinen er 
enhåndsbetjent.

Nye Veier AS operativt fra årsskiftet
– Arbeidet med oppretting av Nye Veier 
AS er i rute. Selskapet skal være opera-
tivt ved årsskiftet 2015/2016. Det nye 
selskapet får en stor og viktig oppgave 
i utbyggingen av et hovedveinett som 

binder landet sammen og knytter Norge 
effektivt til hovedveinettet i utlandet. 
Sammenhengende og effektiv utbygging 
av hovedveinettet vil også styrke og 
utvide felles bo- og arbeidsmarkeds-

regioner og redusere antallet drepte og 
skadde i veitrafikken, sier samferdsels-
minister Ketil Solvik-Olsen i en presse-
melding.

Hydraulisk knemater  
i skandinavisk standard
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KLAR: LNS gjør klart til 
første salve. Dette er et 
prosjekt på Færøyene. 
(FOTO: LNS)

Advarer mot 
for store 
veikontrakter

Norske veikontrakter vokser og vokser. Eser ut i 
størrelse, kompleksitet og risiko. – Ikke bærekraftig 
utvikling, mener LNS-sjef Frode Nilsen. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

RISØYHAMN / OSLO: – For 15 år siden 
var en stor jobb på 50-100 millioner. Så 
små jobber finner du ikke lenger. Nå er 
man på 500-600 millioner. 

–  Det er et utvilsomt faktum at 
kontraktene blir større og mer kompli-

sert. Det er også en helt opplagt tendens 
til at risiko overføres til entreprenør i mye 
større grad enn det har vært tidligere. 

Kontraktene er i ferd med å bli så store 
at de aller fleste av de norske entrepre-
nørene har problemer med å henge med. 

Det sier Frode Nilsen til Anleggsmas-
kinen. Han er administrerende direktør 
i Leonhard Nilsen og sønner AS. 

Større og større
– Og da mener du veikontraktene med 
Statens vegvesen…?

– Ja. Og det nye selskapet som kommer, 
Nye Veier AS. De sier de ønsker større 
og større kontrakter. Det er en helt klar 
tendens, gjentar han. 

Nilsen er ikke nødvendigvis så bekym-
ret for økningen i volum, mengder og 
kroner. Verre er det at risikoen ikke øker 
lineært med kontraktsstørrelsen. Den 
øker eksponentielt, altså mye mer enn 
størrelsen. 

– Hvordan avspeiles det i deres hverdag 
på tilbudsregning? 

– Vi ser det blir mer og mer totalpro-
sjekt. Det gjør at du må knytte til deg 
konsulenter. Det er komplisert, og gjør 
at det blir mye dyrere å bringe fram et 
anbud enn det har vært før. I enkelte 
sammenhenger får man kompensert litt 

av anbudsutgiftene. Men det er ikke i 
nærheten av hva det virkelig koster, sier 
han. 

Press på prosjektering
At det blir en større andel totalprosjekter 
skaper også et press på prosjekteringska-
pasiteten. Et press Nilsen mener burde 
være unødvendig. 

– I enkelte henseende er det vanskelig å 
få tak i konsulenter. Det blir jo ikke bedre 
når hver entreprenør som skal regne på 
en jobb skal knytte til seg hver sin konsu-
lent. I stedet for at byggherren engasjerer 

FORTS.
ADVARER: Frode Nilsen i LNS advarer mot 

kontrakter som vokser seg for store for norske 
entreprenører. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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én konsulent, så er det fem som blir enga-
sjert til å regne på det samme prosjektet. 
Men bare én av dem går videre. 

– Men hva med behovet for å løse store 
samferdselsprosjekter på kort tid, med 
mest mulig rasjonelt arbeid…?

– Det er jo mange måter å gjøre det 
på. Ikke nødvendigvis med å sette alt ut 
på én kontrakt. Ta Holmestrandstunne-
len som eksempel. Der var vi inne. 12,5 
kilometer tunnel, med en jernbanestasjon 
midt inni. Det delte Jernbaneverket opp 
i fem entrepriser. 

– De fikk kjempegod konkurranse på 
alle parsellene. Hadde de sendt alt ut på 
én, så er det et fåtall i Norge som kunne 
regnet på jobben. Og det hadde garan-
tert blitt dyrere. E6 Alta vest er et godt 
eksempel på vei. Det prosjektet er delt 
opp i kontrakter på 300-500 millioner. 
Det koster mer for byggherren å admi-
nistrere fem entreprenører i stedet for én. 
Men totalpakken for samfunnet er mye 
billigere, mener Frode Nilsen. 

Formann
Tidligere i år ble han valgt til leder i 
Norsk Forening for fjellsprengningstek-
nikk (NFF). I sin formannstale under 
åpningen av Fjellsprengningskonferan-
sen i Oslo i slutten av november pekte 

han på det varslede samarbeidet mellom 
storentreprenørene Hæhre, Isachsen og 
TT Anlegg som et eksempel til etterføl-
gelse for andre. 

– Jeg er bekymret. Kanskje er måten 
å gjøre det på å gjøre som Hæhre, TT 
Anlegg og Isachsen: Søke sammen. 

– Bør også mindre selskaper tenke den 
veien? 

– Ja. Hvis du skal være med, så må du 
det. Det er en tid for å spise eller bli spist. 
Mange blir kjøpt opp. 

– Hva med arbeidsfellesskap?

Bedre i eget hus
– Det er jo også en mulighet. Men det er 
bedre å ha alt i eget hus enn å samarbeide. 

– Hva gjør dere i LNS for å møte utvik-
lingen? Skal dere slå dere sammen med 
noen? 

– Nei, vi har ingen planer om å slå oss 
sammen med noen. Om vi kjøper opp 
noen selskaper…? Den tid, den sorg. Det 
er ikke noe vi har på trappene. 

– Hva gjør dere ellers for å håndtere de 
voksende kontraktene? 

– Vi styrker kalkulasjonsavdelingen. Og 
vi tenker litt mer strategisk og langsiktig 
på samarbeidspartnere. Vi snakker gjerne 
med mulige partnere om prosjekter vi vet 
kommer ut om et år eller to. 

Viseadministrerende direktør Dag 
Rindal Brox i LNS sa i et innlegg på 
Fjellsprengningskonferansen at selska-
pet tjener bedre penger på prosjekter de 
gjør utenlands enn i Norge. Det bekrefter 
Frode Nilsen. 

– Vi gjør det. Det er fordi konkurran-
sen her hjemme er så beinhard. «Hele 
Europa» er i Norge og skal bygge. På én 
måte er det jo genialt det en del sentrale 
politikere, Statens vegvesen og Jernba-
neverket har gjort, med å reise rundt 
i Europa og invitere entreprenører til 
Norge. De har blitt hørt, og entreprenø-
rene kommer. Det har medført en bein-
hard konkurranse. Jeg tror ikke det er en 
bærekraftig utvikling på sikt. 

At det er så tungt å tjene penger på 
samferdselsjobber i Norge er en del av 
årsaken til det høye konfliktnivået. 

Presset på pris
– Hva mener du med det? 

– Er du tilstrekkelig presset på pris, så 
leter du med lys og lykte etter muligheter 
til å få inn penger. Sånn er det nå en gang, 
mener Nilsen. 

Han ber Statens vegvesen om to ting: 
1) Bremse utviklingen, og beholde en 

større andel av kontraktsvolumet på en 

størrelse og kompleksitet som passer 
det norske entreprenørmarkedet. 

2) Kom i gang med konfliktsløsningsråd 
på prosjekter større enn 100 millioner.

– MEFs tall for årets kontrakter viser en 
temmelig jevn tredeling mellom kontrak-
ter på opptil 100, opptil 500 og over 500 
millioner kroner. Hvordan henger det 
sammen med din påstand om at kontrak-
tene er så store? 

Radikal endring
– Det er riktig. Men sammenlignet med 
prosjekter for 10-15 år siden er det en 
radikal endring. Da var det svært sjelden 
med prosjekter større enn 200 millioner. I 
2009 tegnet vi kontrakt på Rv. 80 utenfor 
Fauske. Det var på 360 millioner, og var 
da den største kontrakten SVV hadde 
sendt ut noen gang i Nord-Norge. 

– Nå har SVV i Nord-Norge prosjekter 
i gang prosjekter på nesten to milliarder! 
Du finner lignende eksempler fra hele 
landet, sier Nilsen. 

Han legger til at Nye Veger AS klart og 

tydelig har tilkjennegitt at prosjekt ene de 
sender ut er store. Antakelig i størrelse 
fra 1,5 til 7-8 milliarder. Jernbaneverket 
sender også ut nesten bare store prosjek-
ter. 

Totalprosjekter dyrere
– Mange av de store prosjektene blir 
totalprosjekter i en eller annen form, 
hvor risikobildet overføres i mye større 
grad til entreprenøren. Og det vil i seg 
selv være mye dyrere å bringe frem et 
anbud, gjentar han. 

At det i alle år har blitt brukt enhets-
priskontrakter med en rettferdig fordeling 
av risiko mellom byggherre og entrepre-
nør mener han har vært spesielt viktig for 
tunnelprosjekter. 

– Dette har vært et av de gode momen-
ter som har vært viktig for norsk tunnel-
teknologi. Dette har vært svært viktig for 
at vi i Norge har utviklet og vært i front 
når det gjelder tunnelteknologi. Uansett 
er det noen som skal betale for risikoen, 
også i totalprosjekter. Det kan bli unød-
vendig dyrt for samfunnet, sier Nilsen. n

SUKSESS: Elementer settes på plass i Holmestrandstunnelen. Den er et suksess-eksempel på opp-
deling i mindre kontrakter, mener Frode Nilsen. (FOTO: LNS)

I FRONT: Enhetspriskontrakter med rettferdig 
fordeling av risiko har vært viktig for å få Nor-
ge i front på tunnelteknologi. (FOTO: LNS) 
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Fabrikk garanti 
4 år/5000t

MARKEDETS RÅESTE 
KORTHEKK?

Touch skjerm
Komfortabel stor hytte 
Stort kraftig understell

Høy brytekraft 
Ekstrem stabilitet

RETT OG SLETT EN 
IMPONERENDE MASKIN

Vi er å treffe på 

stand nr. 39
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Det nye veiselskapet skal stå for helhetlig utbygging. 
Det er ingen likhetstegn mellom helhetstanke og store 
kontrakter. Men det blir nok store kontrakter likevel, 
sier selskapets nye sjef. Og entreprenørene? De er alt 
for dyre. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

KRISTIANSAND/OSLO: – «Helhetlig 
utbygging» av veiprosjekter. Det betyr vel 
det samme som store kontrakter? 

– Nei, ikke egentlig. Det viktige for oss 
er å bygge hele strekninger uten hull i 
byggingen. Innsnevringer fra fire til to 
felt og ut igjen skaper trafikkfarlige situa-
sjoner. Men det er klart: Der vi har lange 
utbyggingsstrekninger vil det nok være 

store kontrakter. 
Det sier nytilsatt administrerende 

direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye 
Veier AS, samferdselsdepartementet mye 
omtalte veiutbyggingsselskap. 

Bransjestruktur
– Hva med å ta høyde for en bransjestruk-
tur med mange mindre og mellomstore 

bedrifter blant entreprenørene? 
– Jeg tror det er viktig for bransjen 

– og MEF – å tenke i clustere. Det blir jo 
mange store kontrakter. Uansett hvordan 
man vrir og vrenger på det. 

– Så det er mer fornuftig at bedriftene 
går sammen om tilbud enn at dere skal 
snakke med én og én bedrift? 

– Ja, jeg tenker det må være fornuftig i 
forhold til kapasitetsutnyttelse i bransjen, 
sier Hovland til Anleggsmaskinen. 

Oppbygging
Hun ble tilsatt tidligere i høst, og orga-
nisasjonen er nå under oppbygging på 
hovedkontoret i Kristiansand. På Fjell-
sprengningskonferansen ga hun en orien-
tering til et bransjepublikum som følger 
spent med. 

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland anbefaler entreprenører å gå sammen

– Jo, det blir store kontrakter

Her understreket hun at det ennå er 
tidlig, og at selskapet er under oppbyg-
ging. Men hun forbereder bransjen på 
nye takter. 

– Innovasjon er viktig. Både på produkt 
og prosess. Vi vil gå inn i verdikjeden, 
tenke nytt og jobbe på nye måter. Ideen 
med Norske Veier AS er å gjøre utbyg-
ging i større sammenheng. Med helhet-

lig, sammenhengende og mer rasjonell 
veibygging vil få mer ut av pengene, sa 
Hovland i innlegget. 

Her rettet hun også en pekefinger mot 
entreprenørbransjen, som hun mener 
ligger på et alt for høyt prisnivå. 

Dobling
– Vi har hatt en dobling i prisen i løpet av 
ti år. Det er det mange årsaker til, blant 
annet moms-omlegging og stivere linje-
føring, men det er også klart at vi har hatt 
en kostnadsutvikling i Norge som ikke er 
bærekraftig.

Prisutviklingen for bygging av firefelts 
motorvei stiger bratt. Motorvei fra Oslo 
til svenskegrensen på 90-tallet ble bygget 
til 100 000 pr løpemeter. I porteføljen 
Nye Veier AS nå går i gang med ligger 
anslagene på 235 000. 

– Dette er en utfordring til denne salen 
her. Den kurven den må snus. Det er 

ekstremt viktig. Vi ligger langt over kost-
nadene i Sverige, Danmark og Finland, 
som er land det er naturlig for oss å 
sammenligne oss med, sa hun i innlegget.

Hele verdikjeden
Selskapet skal jobbe i hele verdikjeden. 
Helt fra å være med på å legge premisser 
for rasjonell veibygging i kommunedel-
planarbeidet til effektiv byggeledelse. 

Selskapet skal gå inn i fire hovedut-
byggingsområder (bilde fra innlegg). Det 
jobbes nå med prioritering av enkeltstrek-
ninger og –prosjekter innenfor disse 
områdene. 

Norske Veier AS får et tilskudd på en 
milliard over statsbudsjettet for 2016. 
Tilskuddet trappes opp til fem milliarder 
årlig gjennom 2017 og 2018. Bompenger 
kommer i tillegg til disse statlige 

midlene. n

SAMMEN: Sjefen for Nye Veier AS anbefaler entreprenører å tenke samarbeid. Her fra E6 Vinstra 
som Aurstad og Implenia gjør sammen. 
(ARKIVFOTO: RUNAR F. DALER)

PRIORITERER: Nye Veier AS er i gang med prioritering av prosjekter innenfor fire hovedutbyggingsområder. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

ANBEFALING: – Veibygging er alt for dyrt, sier 
Ingrid Dahl Hovland.

«Det blir jo 
mange store 

kontrakter. 
Uansett 

hvordan man 
vrir og vrenger 

på det.»
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Hva er dine planer 
for 2016?

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



AKTUELT AKTUELT

Kontrakter for 
store og små

OSLO: – I totalentreprise overføres en 
risiko til entreprenøren som vi ellers 
tar selv. Den må vi beskrive, sånn at 
entreprenøren kan prise den. Det er 
den viktigste forutsetningen for å bruke 
totalentreprise: At vi greier å beskrive 
den risikoen. Hvis vi ikke klarer det, så 
bør ikke prosjektet gå på TE. Men hvis 
vi greier det kan TE brukes uansett om 
prosjektet er i byen eller skauen, på liten 
eller stor kontrakt. 

Det sier Bettina Sandvin, leder for 
byggherreseksjonen i Statens vegvesen. 
Dette er tema for et innlegg hun skal ha 
på seminaret «Vegbygging» på Arctic 
Entrepreneur i januar. 

Større andel
Etatens kontrakter er pr i dag i all hoved-
sak utførelsesentrepriser (UTF). Kun tre 
til fem prosent er totalentrepriser (TE), 
der prosjektering gjøres av entreprenør. 
Etaten vil ha TE-andelen opp til 15-20 
prosent innen 2020. 

– Det er en utvikling vi må ta i flere 
trinn. Det er viktig for oss at entreprenø-
rer som rigger seg for totalentrepriser vet 
at det ikke bare er én jobb som kommer 
én gang. TE blir en del av markedet fram-
over. Da kan man rigge seg for å være 
med på det, sier Sandvin. 

Ønsket om større TE-andel vekker 
bekymring hos Frode Nilsen (side 20) 
og andre entreprenører. Bekymringen 
er todelt: 

1. Flere totalentrepriser, det vil vel si 
enda flere store kontrakter? 

2.  Kostnadene ved å regne tilbud vil gå 
til værs, og det skapes et press på prosjek-
teringskapasiteten. 

Vi tar punkt 2 først. Hvem skal dekke 
mangedoblede tilbudskostnader? 

Mange måter
– Nå forutsetter du at totalentreprise 
er det samme som at man skal gi en 
komplett fiks ferdig pris i tilbudsfasen. 
Da må man gjøre en stor jobb med detal-
jprosjektering for å være sikker på prisen 
man gir inn. Men det er ikke den eneste 
måten å jobbe med totalentreprise på. 
Helt i den ene ytterkanten prosjekterer 

entreprenør alt. Og i den andre prosjekter 
vi alt. Det vil si utførelsesentreprise. Så 
finnes det en masse grader derimellom, 
sier Sandvin. 

Byggherreprosjektering på områder 
med stor usikkerhet er ett eksempel. 
Utførelsesentreprise med funksjonsbe-
skrivelse er et annet. Totalentreprise 
med samspill er et tredje eksempel, som 
prøves ut i region nord nå. 

– Der er det veldig enkelt å legge inn 
tilbud: Entreprenør konkurrerer i hoved-
sak på kompetanse, timepriser og påslags-
prosent. Så prosjekterer man sammen på 
medgått tid. Endelig sum låses ikke før 
man er ferdig prosjektert. I sånne varian-
ter er det veldig billig å legge inn tilbud 
på totalentreprise, minner hun om. 

Hvis man tenker på TE-kontrakter som 
én fast sum der entreprenør skal prosjek-
tere alt i tilbudsfase, da er Sandvin enig 
med kritikerne. Det er ikke særlig rasjo-
nelt at ett prosjekt allerede i tilbudsfase 
skal detaljprosjekteres av mange aktører 
parallelt. Men her er det et bredt spekter 
av måter å gjøre det på. 

Kommunikasjon
– Vi kommuniserer ofte forbi hverandre, 
fordi vi bruker begrep litt forskjellig. 
Men totalentreprise betyr altså IKKE at 
entreprenør skal prosjektere alt og tilby 
en fiks ferdig sum. Det kan hende vi ikke 
har kommunisert godt nok at vi ønsker å 
bruke hele bredden, ikke bare ytterkan-
tene, medgir hun. 

Statens vegvesen er i gang med å lage 
en veiledning som kommer ut til våren. 
Denne skal bidra til et tydeligere, felles 
begrepsapparat om kontrakts- og entre-

Årets veikontrakter
Oversikt over kontrakter fra Statens vegvesen I 2015 (pr oktober), fordelt etter 
kontraktsstørrelser. 

Kontraktsstørrelse
Samlet verdi 

(mill. kr)
Andel av verdien av samtlige 

SVV-kontrakter

0-99 mill. kr     4 768 33 %

100-499 mill. kr     4 562 32 %

500-999 mill. kr     1 359 9 %

+ 1 mrd. Kr     3 761 26 %

Totalsum  14 452 100 %

Samlet har det altså så langt i år vært tilbudsfrist for Statens vegvesen-kontrak-
ter verdt 14,4 milliarder kroner, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. 

Prisene er basert på laveste tilbud pr. kontrakt). Flerårige drifts- og vedlike-
holdskontrakter er ikke inkludert. Milliardkontraktene E6 Tiller og Helgeland Sør 
er ikke med i statistikken. 

For kontrakter under 100 millioner kroner har det vært tilbudsfrist for 
kontrakter til en samlet verdi av ca. 4,8 milliarder kroner, 33 prosent av det den 
samlede kontraktsverdien fra Statens vegvesen-markedet. 

Kilde: MEF, Statens vegvesen.

Trenger ulike 
størrelser
– Det er viktig at vi i årene fremover også har veikontrakter av en slik størrelse 
at de mindre entreprenørene kan ta på seg oppdrag som hovedentreprenør.

Det sier administrerende direktør Trond Johannesen i MEF. 
Å la også de mindre slippe til er viktig for den total kompetansen i bransjen. 
– Et differensiert marked for veikontraktene bidrar til å heve kompetansen i 

bransjen som helhet, legger til rette for god konkurranse og motvirker monopol-
dannelser i markedet. 

– Hva med Regjeringens uttrykte ønske om helhetlig og effektiv veibygging? 
– Det er fullt mulig å del opp kontraktene og likevel få en helhetlig utbygging, 

sier han. 
Ønsket om en differensiert kontraktsstrategi fra Statens vegvesens side 

står høyt på MEFs agenda. Nå er det i organisasjonen knyttet stor spenning til 
hvordan statens nye veiutbyggingsselskap Nye Veier AS vil velger å løse dette 
spørsmålet. 

Regjeringen har etablert veiselskapet Nye veier AS med en oppstartsporte-
følge bestående av åtte hovedstrekninger fordelt på 23 prosjekter. 

Den samlede verdien på disse er rett under 130 milliarder kroner. Det gir en 
gjennomsnittlig prosjektverdi på ca. 5,6 milliarder kroner. 

– Hvis ikke disse prosjektene deles opp i mindre delprosjekter er det få 
norske entreprenører som kan ta på seg så store oppdrag alene. Norges største 
veikontrakt hittil er til sammenligning på 2,3 milliarder kroner, minner Johan-
nesen om.

priseformer. 
Hva med punkt 1) om kontraktsstør-

relse? Her står byggherren Statens vegve-
sen på samme sted som før. 

– Det er et faktum at vi har fått større 
og større kontrakter. Så langt har det 
vært håndterbart. Men det er en løpende 
diskusjon hos oss: Hvor stort er «for 
stort»? Det viktigste for oss er uansett 
målet om et velfungerende marked, sier 
Bettina Sandvin. 

Kontrakter i alle størrelser
– Vi er så store at vi kan ikke bare høste 
av markedet. Vi må være med på å sørge 
for at det fungerer. Det betyr at vi må ha 
kontrakter i alle størrelser ute. Det skal 
være mulig å komme inn som ny og skaffe 
seg erfaring. Sånn at man kan vokse seg 
større og på sikt ta også de større kontrak-
tene. Men det skal også være kontrakter 
store nok til at de største entreprenørene 
synes det er interessant, fortsetter hun 

– Er Statens vegvesen interessert i å 
bremse utviklingen mot større kontrak-
ter? 

– Nei. Ikke isolert sett. Det må i så fall 
være en grunn til det. For eksempel hvis 
vi ser at de blir så store at vi ikke greier 
å håndtere dem. Det vil sikkert være et 
vippepunkt der vi ser at det ikke er lønn-
somt å gjøre dem større. Det viktige er 
at vi skal ha HELE spekteret. Hvis skal 
utvikle et velfungerende marked må vi 
også ha et tilfang av små og nye aktører. 
Da må det være jobber som egner seg 
også for disse. Selv om vi kanskje ikke får 
det til i hvert fylke – eller kanskje hver 
region – hele tiden og til enhver tid. n

BYGGHERRE-SJEFEN: Bettina Sandvin leder 
byggherreseksjonen i Statens vegvesen. 

Statens vegvesen vil ha mer av totalentrepriser. Men 
bare der de selv greier å beskrive risikoen, sånn at 
entreprenøren kan prise den. Og kontraktene? De skal 
fremdeles være i alle størrelser. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

«Vi kommuni-
serer ofte forbi 

hverandre, fordi 
vi bruker begrep 

litt forskjellig. 
Men totalen-

treprise betyr 
altså IKKE at 

entreprenør skal 
prosjektere alt 
og tilby en fiks 

ferdig sum.»

Sted: Oslo
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Asylsøkernes sykler
Flyktningstrømmen i Finnmark har  

gitt spesielt oppdrag til Tana-bedrift.

Fire tusen sykler – de aller fleste helt nye 
– er hittil samlet sammen, transportert og 
destruert, for å bli gjenvunnet i Sverige. 
Oppdraget gir klingende mynt og blandende 
følelser hos Tana-bedriften Masternes 
Gjenvinning.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

STORE MENGDER: Det 
har tårnet seg opp med 
«flyktningsykler» de 
siste ukene.
(ALLE FOTO: MASTERNES 
GJENVINNING AS).
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AVFALL

Flyktningstrømmen over Storskog i Finn-
mark har vært et hett tema de siste par 
månedene. På grunn av de noe absurde 
russiske reglene om at det er forbudt å 
krysse grensen over til Norge til fots, 
ankommer de fleste flyktningene konge-
riket på sykkel. De aller fleste syklene 
kjøpes nye på den russiske siden av 
grensen, hvorpå flyktningene sykler et 
par hundre meter bort til den norske 
grensestasjonen. På norsk side er de 
splitter nye syklene ubrukelige, fordi de 
ikke tilfredsstiller norske krav og dermed 
er ulovlige å bruke. Resultatet er altså at 
tonnevis av sykler må kastes. 

Lav kvalitet
– Vi fikk oppdraget for en drøy måned 
siden, da flyktningstrømmen «tok av» og 
det begynte å hope seg opp med sykler, 
forteller Rune Larsen, daglig leder i 
Masternes Gjenvinning AS, til Anleggs-
maskinen i midten av november.

– Flyktningene må jo benytte seg av 
sykler for å ha lov til å krysse grensa. På 
noen få dager kom det mange hundre 
sykler. Til å begynne med var det noe 
usikkert hva man skulle gjøre med dem, 
men det viste seg at syklene ikke var 
godkjent etter norske krav og forhold, 
og dermed må de destrueres. Syklene 
har blant annet bare én brems, og ikke to, 
som det er krav om her til lands. De aller 
fleste syklene er av asiatisk opprinnelse, 
sannsynligvis fra Kina, og er av åpenbar 
lav kvalitet. Blant annet er tannhjul og 
andre deler mer av blikk enn metall. 
Det er politidistriktet som har bestemt 
at syklene skal destrueres, og vi gjør 
naturligvis det vi får beskjed om, sier han.

Én container om dagen
Siden antallet «sykkelflyktninger» 
begynte å eskalere i begynnelsen av 
oktober, har Masternes Gjenvinning tatt 

hånd om tonnevis av sykler. Det dreier 
seg om relativt store verdier. 

– Vi henter syklene ved grensestasjo-
nen på Storskog og kjører dem 14 mil til 
Øst-Finnmark Avfallsselskaps hovedan-
legg ved Tana, der de presses sammen. 
De sammenpressede syklene går deretter 
til metallmottak i Sverige, hovedsakelig 
ved Luleå, der de blir materialgjenvunnet, 
forteller Larsen.

– Syklene vi har kjørt hittil har vel en 
gateverdi i Russland på rundt 5-6 millio-
ner kroner, hvis vi antar at syklene koster 
1000-1500 kroner per stk. For vi begyn-
ner jo å nærme oss 4000 sykler nå. Vi 
har kjørt én full container med sykler om 
dagen i snitt og nærmer oss 25-30 contai-
nere totalt. Det er ikke så voldsom stor 
vekt det dreier seg om, kanskje rundt 50 
tonn totalt, men det blir jo et stort volum 
i og med at de tar en del plass.

Mange henvendelser
At det er helt nye sykler som destrueres, 
sykler som sikkert mange andre kunne 
hatt nytte av, skurrer nok litt for mange. 

Også Masternes Gjenvinning har blan-
dede følelser rundt dette oppdraget. 

– Det er jo veldig spesielt å måtte 
destruere nytt materiell på denne måten. 
Vi får mange henvendelser angående 
syklene. Noen ønsker å bruke dem her i 
landet, mens andre vil eksportere dem ut 
av Skandinavia – og ut av Europa for en 
saks skyld. Men det kan jo ikke vi gjøre 
noe med. Vi er satt til å gjøre en jobb og 
må forholde oss til det. Slike henvendelser 
er vi nødt til å sende videre til politiet, 
forteller Larsen. Som heller ikke legger 
skjul på at de tjener penger på syklene.

– Dette generer naturligvis omsetning 
for oss. Og all omsetning er jo i utgangs-
punktet god omsetning. Men det er 
klart vi gjør oss noen tanker. Flyktnin-
gene sykler 100-200 meter på disse nye 
syklene, og så skal de ødelegges etterpå. 
Det er jo betenkelig. Men det er ikke vår 
oppgave å løse det. Uansett tror jeg nok 
ikke dette vil vare så lenge. Det er nok en 
midlertidig sak, som løser seg på politisk 
nivå snart. Vi har sett en liten reduksjon 
allerede, avslutter han. n

BLANDEDE FØLESER: – All omsetning er jo i utgangspunktet god omsetning, men det er 
klart vi gjør oss noen tanker, sier Rune Larsen, daglig leder i Masternes Gjenvinning AS, til 
Anleggsmaskinen.

FULLE CONTAINERE: Masternes Gjenvinning har 
kjørt én full container med sykler om dagen i 
snitt og nærmet seg 25-30 containere totalt i 
midten av november.
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Garantiforsikring

FOR MEF-MEDLEMMER
Garantiforsikring er løsningen når byggherren vil ha garanti.  

Den sikrer hel eller delvis kompensasjon dersom du ikke  
klarer å oppfylle kontraktsforpliktelsene dine.

VIL DU VITE MER?
Ring en av våre MEF-eksperter på 815 11 466

eller les mer på if.no/garanti

MEF OG IF

40-ÅRS

SARMARBEID

I samarbeid med:

Rolig, vi hjelper deg.
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AVFALL/GJENVINNING
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Fredheim Maskin AS er forhandler av : 

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

Vi søker dyktige medarbeidere - se vår hjemmeside for mer info 

Isachsen skal tette 
deponi for NOAH 
på Langøya

Et skritt på veien mot et 
rekreasjonsområde til 
allmenn glede og bruk 
for befolkningen, ifølge 
NOAH.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

NOAH AS ble etablert på Langøya i Oslo-
fjorden i 1993, med staten som hoved-
eier. Opprinnelig var Langøya et sted for 
produksjon av kalkstein til sementpro-
duksjon, en virksomhet som ble startet 
allerede i 1899 og foregikk helt frem til 
1985. I 2003 overtok Gjelsten Holding 
AS både Langøya og NOAH. I mer enn 
to tiår er uorganisk farlig avfall behandlet 
og nøytralisert på Langøya og deponert i 
form av en veldokumentert og miljøsik-
ker gipsblanding. Dette skriver Isachsen 
Gruppen i en pressemelding.

Spennende
Nå skal deler av deponiet i Nordbruddet 
på Langøya lukkes, og Isachsen Gruppen 
er valgt til å gjøre jobben. Deponisjef i 
NOAH, Ann-Cathrin Stridal, forteller om 
en spennende fremtid for Oslofjordens 
nest største øy. 

– I et langsiktig perspektiv er det 
ambisjonen at Langøya skal bli et rekre-
asjonsområde til allmenn glede og bruk 
for befolkningen. Det foreligger konkrete 
planer både om båthavn, turstier og 
plenarealer. Tetting av Nordbruddet er 
et skritt på veien dit, uttaler hun i pres-
semeldingen.

Høykompetent
Isachsens distriktssjef for Sør-Norge, 
Ole Konrad Haug, ser frem til å ta fatt 
på oppgaven. 

– NOAH bedriver avfallshåndtering i 
verdensklasse, og utfører oppgaver som 

er helt nødvendige for storsamfunnet. 
Nå blir vi på mange måter en del av dette 
høykompetente laget. Vi får lov til å være 
med å løse viktige miljøutfordringer. Jeg 
kan ikke si annet enn at vi gleder oss. 

Hovedoppdraget er å dekke til og 
avslutte nøytraldeponiet, som er den 
nordre delen av Nordbruddet. Tildek-
kingen vil bestå av komprimert tørrskor-
peleire samt kalkstein – sistnevnte fra 
Langøya. 

– Isachsen er en velrenommert bran-
sjeaktør, med svært relevant kompetanse 
og erfaringsbakgrunn – blant annet er 
selskapet i disse dager i full gang med 
den viktige deponiavslutningen av 
Grønmo avfallsdeponi i Oslo. Vi gleder 
oss til samarbeidet, avslutter deponisjef 
i NOAH, Ann-Cathrin Stridal.

Oppdraget har en kontraktsverdi på 25, 
5 millioner kroner og arbeidet er planlagt 
avsluttet i løpet av 2016. n

Flyfoto av Nordbruddet på Langøya utenfor 
Holmestrand. (FOTO: NOAH).

Isachsens distriktssjef for Sør Norge, Ole 
Konrad Haug og NOAHs deponisjef Ann-Cathrin 
Stridal gratulerer hverandre med samarbeidet. 
(FOTO: ISACHSEN GRUPPEN).
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www.dieseltank.no
Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no

Forurensede masser i bakken er ingen ukjent problem-
stilling – spesielt i de større byene. Likevel kan det 
medføre uforutsette kostnader, prosjektutsettelser 
og andre utfordringer når det viser seg at grunnen er 
uren. Hvem er ansvarlig i slike saker?
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

 
– Da vi skulle grave ut en tomt i under-
entreprise for et par år siden, viste det 
seg at det var en gammel fyllplass fra 
et spikerverk der. Vi observerte under 
gravingen at det var forurensede masser 
i grunnen, blant annet stålbiter, forteller 
Henry T. Ringvold, daglig leder i Dokka 
Entreprenør AS.

– Vi varslet hovedentreprenøren, som 
igjen varslet byggherren. Deretter ble det 
iverksatt prøvetaking. Det endte med 
at et interkommunalt avfallsselskap på 
Gjøvik tilbød seg å ta imot de forurensede 
massene, og byggherren betalte for det. 
Forurensningen medførte ekstrakost-
nader på 500-600.000 kroner. Hoveden-
treprenøren tapte mye penger på jobben 
og byggherren endte med å gå konkurs, 
muligens ikke bare på grunn av forurens-
ningen, men det var nok en medvirkende 
årsak. 

Overraskende
– De urene massene kom som en over-
raskelse på oss. Verken byggherren eller 
hovedentreprenøren visste at det hadde 
vært spikerverk der tidligere, og fyllplas-

sen fra 50-tallet var fylt opp senere med 
andre masser, så det var umulig å se på 
forhånd, fortsetter han.

– Det kosta en del penger å få fjerna 
det, men det ble heldigvis bare en beskje-
den forsinkelse av prosjektet. Vi mener at 
grunnforhold er byggherrens ansvar. Det 
er imidlertid viktig å følge med i kontrak-
tene, og selvfølgelig ha kompetanse nok 
til å oppdage at det er forurensning i 
massene man graver i. Man kan jo risikere 
å bli stilt økonomisk ansvarlig dersom 
man ikke oppdager at det er forurensende 
masser og kjører det til vanlig mottak, 
sier han.

Løsemiddel
En annen bedrift som har opplevd noe 
lignende er Maskinanlegg AS fra Brumu-
nddal. Selskapet var hovedentreprenør 
for byggingen av en stor parkeringsplass 
for Hamar kommune, med tilhørende 
nytt overvannssystem. Også her ble det 
oppdaget forurensede masser i grunnen. 
Og også her kom det overraskende på alle 
involverte parter.

– Vi traff på forurenset masse i form 

av et løsemiddel som heter tetrakloreten. 
Det var gjort forundersøkelser, men kun 
for oljeforurensning fra en bensinstasjon 
i nærheten. Ingen trodde det kunne være 
annen forurensing på et jorde som lå helt 
for selv. Men dette var et lavereliggende 
område, og det giftige stoffet hadde 
sannsynligvis siget ned over lang tid fra 
et gammelt renseri som lå i nærheten, 
forteller anleggsleder Jon Ola Eid.

Kompensasjon
– I forbindelse med graving til den nye 
overvannsledningen, oppdaget vi en 
spesiell lukt av løsemiddel. Vi sa ifra til 

Forurensede 
masser på 
anleggsplass 
– hvem har 
ansvaret?

MASSEUTSKIFTING: Ingen trodde det kunne være annen forurensing på et jorde som lå helt for selv. Men da et løsemiddel fra et gammelt renseri ble 
oppdaget i bakken, fikk prosjektet en langvarig stans og store mengder masser måtte fjernes og erstattes. (FOTO: MASKINANLEGG AS).

FORTS.
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byggherren og det ble full stans i arbei-
dene. I rundt to måneder ble det gjort 
omfattende undersøkelser, med prøve-
taking og prøvegraving, pumping av 
forurenset vann og utskifting av mange 
tusen kubikkmeter masser, fortsetter han.

– Dette var ubeleilig for oss, etter-
som vi var innstilt på en jobb som nå 
fikk en langvarig stans. Vi fikk imid-
lertid en økonomisk kompensasjon fra 
kommunen, så vi ble heldigvis ikke særlig 
økonomisk skadelidende. Men dette viser 
viktigheten av å vite hva som har skjedd i 
et område før man setter i gang anleggs-
arbeid. Hadde kommunen visst om dette 
på forhånd og dermed gjort de nødven-

dige forundersøkelser, ville de unngått 
problemene i etterkant. Det er faktisk 
fremdeles en pågående konflikt mellom 
kommunen og den tidligere eieren av 
tomta, forteller han.

Forurensningsforskriften
Ifølge forurensningsforskriften kapittel 2 
skal tiltakshaver vurdere om det er foru-
renset grunn i området der et terrenginn-
grep er planlagt gjennomført. Dersom 
det er grunn til å tro at det er forurenset 
grunn i området, skal tiltakshaver sørge 
for at det blir utført nødvendige under-
søkelser for å få klarlagt omfanget og 
betydningen av eventuell forurensning i 

grunnen. For terrenginngrep i forurenset 
grunn skal det utarbeides tiltaksplan, som 
skal godkjennes av kommunen før tiltaket 
kan gjennomføres.

Utførendes ansvar
I de to foregående eksemplene hadde 
ikke tiltakshaver foretatt nødvendige 
forundersøkelser, da de ikke mistenkte 
forurenset grunn. Hva plikter maskinen-
treprenørene å gjøre hvis de oppdager 
forurenset grunn?

– Dersom den utførende entreprenøren 
får mistanke om forurensning i grunnen 
et sted der det mangler tiltaksplan, må 
tiltakshaveren varsles og gravemassene 

«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 

oppbevares forsvarlig inne på tiltaks-
området til en tiltaksplan er utarbeidet 
og godkjent av kommunen. Entreprenø-
ren kan undersøke om det er registrert 
mistanke om forurensning i Miljødirek-
toratets grunnforurensningsdatabase, 
http://grunn.miljodirektoratet.no. Der 
kan man også melde om forurensning 
man har oppdaget, sier senioringeniør 

Marthe Røgeberg i Plan- og bygnings-
etaten i Oslo.

– Når man skal grave på en eiendom 
der det er forurensning, er det viktig å 
vite at ansvarlig utførende for gravingen 
har ansvar for at gravearbeidene utføres 
slik det står beskrevet i tiltaksplanen for 
forurenset grunn.

– Vi har for øvrig oppdaget at mange 

graveentreprenører ikke er klar over 
ansvaret de har for å hente inn doku-
mentasjon for at også de rene gravemas-
sene er levert lovlig. Dette gjelder også 
der entreprenøren har en avtale om at 
transportøren av massene skal levere til 
et godkjent mottak, avslutter hun. nSYNLIG: Maskinanlegg AS oppdaget «noe som fløt på vannet». Det viste seg å være det giftige løsemiddelet tetrakloreten. (FOTO: MASKINANLEGG AS).

STÅLBITER: Under det øverste jordlaget oppdaget i Dokka Entreprenør et 
åpenbart forurenset sjikt, som blant annet inneholdt store stålbiter. 
(FOTO: DOKKA ENTREPRENØR AS).

DYRT: Oppdagelsen av de forurensede massene førte til store 
masseutskifting også her. Totalt ble ca. 575 tonn forurenset masse 
levert til deponi, til den nette sum av nesten 500.000 kronre (eks. 
mva), en kostnad byggherren måtte ta. (FOTO: DOKKA ENTREPRENØR AS).
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FLERE OG STØRRE MUSKLER .  
NYE VEKTKLASSER .
Vi har utvidet og utviklet vårt produktspekter
med to nye SMP Tiltrotatorer :

 •  ST12 for maskiner i vektklassen 9- 12 tonn.
 •  ST18 for maskiner i vektklassen 15 -18 tonn.
 •  Med disse to nye modellene har vi nå en  
     komplett range på tiltrotatorer fra 3 -30 tonn
 •  Kan implementeres med HardLock® fran S50

Besøk oss på stand nr.95

Nytt styresystem basert på plattformen CAN Bus, som gir en helt ny 
brukergrensesnitt. Rask og enkel å installere - Plug ’n’ Play! Ingen PC 
installasjon! Joystick som er ergonomisk utformet med forskjellig grad 
av funksjonalitet. Forberedt for belte eller hjulstyring.

2 år
garanti

NYHETER!

SMP Parts AB Norge
Per Eivind Braaten
per.eivind@smpparts.com / +47 32875850
www.smpparts.no

m a d e  i n  i l s b o ,  s w e d e n
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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!

Spesialist på PE rørsystemer

www.hallingplast.no

Ferdig vektede sjøledninger - Synkerør

Rørdeler for kobling mot andre materialer

NO-Dig rør for gravefrie installasjoner

Sveisedeler og verktøy

Hallingplast_annonse_260 x 360mm_v1.indd   1 10/11/15   15:20

www.hallingplast.no

Spesialist på PE rørsystemer

Vi sees på stand nr. 93-94
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Utdanner flere ledere til avfallsbransjen

Avfalls- og gjenvinnings-
bransjen blir stadig mer 
profesjonalisert. Kravene 
til aktørene skjerpes.
Med det som bakteppe 
arrangerer MEF og Avfall 
Norge nok en gang drifts- 
og mellomlederskole for 
bransjen.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 
og Avfall Norge har gjennom flere år 
samarbeidet om å arrangere drifts- og 
mellomlederskole for avfalls- og gjen-
vinningsbransjen. Rundt 50 personer har 
til nå fullført skolen, som i 2016 går over 
seks tredagers moduler, fra februar til 
november.

– Det vi har merket oss den senere 
tiden er at drifts- og mellomlederskolen 
nærmest har kommet inn som et kompe-
tansekrav i flere offentlige konkurranser. 
Dette forteller oss at det har blitt gjort 
mye riktig i utviklingen av skolen, og at 
det er behov for den typen opplæring 
i bransjen, sier Sverre Huse-Fagerlie, 
fagsjef avfall og gjenvinning i MEF, til 
Anleggsmaskinen.

Kompetansefokus
En som delvis kan bekrefte Huse-Fa-
gerlies uttalelser om kompetansekrav,  
er daglig leder i konsulentselskapet 
Mepex, Frode Syversen. Selskapet har 
spesialisert seg på avfall og gjenvinning, 
og har vurdert en rekke anbud for drift 
av gjenvinningsstasjoner både i Dram-
mensregionen, Grenlandsområdet og i 
Vestfold.

– I slike anbudsprosesser er oppdrags-
giver svært opptatt av kompetanse. Og 
det er liten grunn til å tro at dette fokuset 
vil bli mindre i årene som kommer. Tvert 
imot tror jeg det vil bli forsterket, sier 
Syversen.

– Vi har stilt krav om faglig kompe-
tanse og en viss ledererfaring. Det er 
flere måter å oppnå dette på, og kravene 
er formulert slik at de ikke skal være 
konkurransevridende på noen måte. Vi 
kan med andre ord ikke knytte 
det mot spesifikke kurs eller 
skoler. Man må f.eks. også 
kunne tas med i vurde-
ringen dersom man 
kommer fra utlandet 
og kan dokumentere 
kompetanse derfra. 
Men jeg kan bekrefte at 
vi i flere konkrete tilfel-
ler har vurdert det slik at de 
som har gjennomført MEFs og 
Avfall Norges drifts- og mellomle-

derskole er godt egnet til å være ansatt 
på gjenvinningsstasjoner.

Anbefales
Lindum, et stort Drammens-basert 
avfallsselskap, har sendt flere av sine 
ansatte på drifts- og mellomlederskolen, 
og administrerende direktør Pål Smits 
nøler ikke med å anbefale den for andre 
personer og bedrifter.

– Drifts- og mellomlederskolen er 
svært nyttig og anbefales på det sterkeste. 
Det er klart det finnes andre mulighe-
ter der ute, men denne skolen er veldig 
direkte rettet mot det vi driver med i 
avfallsbransjen, sier han.

– Vi i Lindum satser på kompetanse. 
Faglig kompetanse er én ting, men vi har 
også fokus på ledelse og personalhånd-
tering. Mellomlederne våre er en utrolig 
viktig ressurs, så det å utvikle mellomle-

dernivået i virksomheten ser vi på 
som svært verdifullt. Dette er 

med på å løfte kunnskaps-
nivået i hele bransjen, sier 
han.

Et klart pluss
– Jeg skal ikke påstå at det at noen har tatt 
denne skolen har medført jobber for oss 
direkte. Men i mange sammenhenger blir 
jo kvalitet og kompetanse vurdert – ikke 
minst i anbudssituasjoner. At lederne som 
skal ta ansvar for gjennomføringen av et 
oppdrag man gir tilbud på har erfaring 
fra denne skolen, er helt klart et pluss, 
fortsetter Smits. 

– I en anbudskonkurranse for driften 
av fem gjenvinningsstasjoner nylig, fikk 
vi høyere poengsum innenfor kompe-
tanse fordi han vi foreslo som driftsleder 
hadde gått drifts- og mellomlederskolen, 
forteller han.

Dokumentasjon
Foreleser, koordinator og primus motor 
for drifts- og mellomlederskolen, Tore 
Veløy, er naturlig nok enig i at skolen 
gir verdifull kompetanse og erfaring for 
deltakerne.

– Dette er selvsagt ikke den eneste 
måten å tilegne seg denne kunnskapen 
og kompetansen på, men det er definitivt 
en av dem. Vi har sett flere eksempler på 
store bedrifter som ikke har blitt med i 
vurderingen for konkrete jobber fordi de 
ikke tilfredsstiller kompetansekravene. 
Etter å ha gjennomført drifts- og mellom-
lederskolen kan man dokumentere at man 
innehar denne kompetansen, sier han.

Vil ha MEF-bedrifter
Den neste skolen starter i februar 2016, 
og det er femte gang den arrangeres. 
Deltakerne kommer i hovedsak fra 
kommunale og interkommunale selska-
per fra hele landet, men også noen fra 
private selskaper. 

– Det er en utmerket miks, både 
geografisk og av ulike eierstrukturer, som 
gjør at vi får satt sammen arbeidsgrup-
per som utfyller hverandre og kan dele 
verdifulle erfaringer. Vi ønsker gjerne at 
flere MEF-bedrifter deltar, noe jeg tror 
de har behov for, fortsetter Veløy.

– Det er tross alt mellomlederne som 
skal få de ansatte til å gjøre det topple-
deren vil. Jeg tror alle ledere har godt av 
å lære noen metoder, tenke på nye måter 
og gjøre nye refleksjoner. 

Påmelding
Drifts- og mellomlederskolen er et tilbud 
til alle som allerede har en faglig tilknyt-
ning til bransjen, men som trenger grunn-
leggende lederopplæring, enten som ny 
leder eller for å forbedre eksisterende 
ledelseskunnskaper. Skolen gjennomføres 
som en blanding av tradisjonelle forele-
singer, erfaringsutveksling, gruppearbeid 
og befaringer. Det stilles ingen formelle 
krav til forhåndskunnskap eller skolegang. 

Se www.avfallnorge.no for mer infor-
masjon og påmelding.

PS! MEF-medlemmer får rabattert pris 
på skolen med inntil 10.000 kroner. n

PRIMUS MOTOR: Foreleser og koordinator for 
drifts- og mellomlederskolen, Tore Veløy, håper 
flere MEF-bedrifter kjenner sin besøkelsestid 
og melder seg på. (FOTO: SVERRE HUSE-FAGERLIE).

FORRIGE KULL: Denne gjengen tok drifts- og mellomlederskolen for avfall- og gjenvinningsbransjen høsten 2014 til våren 2015. 
(FOTO: SVERRE HUSE-FAGERLIE).

BEHOV: Det er behov for den-
ne typen opplæring i bransjen, 

sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef 
avfall og gjenvinning i MEF. 

(FOTO: RUNAR F. DALER).
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KATO HD308USV  8 tonns kvalitets gravemaskin  
med hydraulisk hk feste,  

graveskuffe og rotortilt 
 

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

Vårt mål er å sørge  
for at du har maskin og 

utstyr som skal til for  
å få jobben utført.  

 
BULDER MASKIN AS 

bulder.no 

Maskiner til å stole på 
▪ Japansk velkjent kvalitet 
▪ Driftssikker og pålitelig 
▪ Unik løftehøyde og monobom 
▪ Servicevennlig 
▪ Høy stabilitet 
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Trang fødsel for elektronisk avfallsdeklarering
I mai kom en nettbasert 
avfallsdeklarering. Skal 
erstatte den gamle 
papirvarianten. Et halvt 
år senere har kun noen 
få hundre av over 20.000 
avfallsprodusenter og 
-mottakere tatt det i bruk.  
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no 

Ifølge www.avfalldeklarering.no, som 
nettstedet heter, har virksomheter som 
produserer farlig avfall og radioaktivt 
avfall plikt i henhold til avfallsforskrif-
ten å levere avfallet til godkjent mottak. 
Avfallet skal deklareres ved levering, slik 
at det finnes nødvendige opplysninger om 
avfallet for videre håndtering. Avfalls-
mottaker, på sin side, skal påse at avfal-
let er deklarert, og sende inn skjemaet 
til myndighetene ved å kontrollere og 
godkjenne skjemaet elektronisk.

For lite kjent
Med dette nye, elektroniske og forenk-
lede systemet blir det slutt på å sende 
inn papirskjemaer til myndighetene. Så 
hvorfor i all verden er det ikke flere som 
har valgt å ta det i bruk?

– Først vil jeg si at de som har tatt det 
i bruk er i all hovedsak positive. Flere 
har også kommet med konstruktive 
tilbakemeldinger, som vil gjøre det enda 
enklere å bruke, ettersom vi forbedrer 
systemet fortløpende, sier Trude Syversen 
i Miljødirektoratet. Hun er systemforval-
ter for www.avfallsdeklarering.no og ledet 
utviklingsprosjektet mens det pågikk.

– Vi har imidlertid fått litt kritikk for at 
vi ikke har vært gode nok til å informere 
om den nye løsningen. Spesielt gjelder det 
avfallsprodusentene. Avfallsmottakene 
vet vi hvem er – det dreier seg om ca. 700 
stykker, og de har fått informasjonsbrev 
om dette. Produsentene derimot, er det 
rundt 20.000 av, og vi kjenner ikke dem 
så godt. Vi har lagt ut informasjon på 
Miljødirektoratets hjemmesider og på 
altinn.no, og vi har tatt det opp på avfalls-
fora og -konferanser og i ulike tidsskrif-
ter. Likevel er det tydeligvis mange som 

ikke har fått det med seg. Vi skal gjøre 
flere grep i tiden som kommer for å få ut 
informasjon til dem det gjelder, sier hun.

Avventende
Paradoksalt nok er det likevel flere avfalls-
produsenter enn mottak som har tatt det 
i bruk, selv om produsentene ikke har 
blitt like godt informert, ifølge Syversen.

– Det er faktisk flest produsenter som 
har tatt det i bruk så langt. Mange vegrer 
seg nok litt for å ta i bruk noe nytt. Det 
kan virke som om mange ikke involverer 
seg i dette før papirsystemet ikke lenger 
er gyldig, sier hun.

– Og når vil det skje?
– Det har vi hatt litt problemer med 

å sette en eksakt dato for. Det var først 
snakk om ved årsskiftet 2015/2016, og 
senere var det snakk om mars 2016. Alt 
jeg kan si er at det vil bli på nyåret, sier 
hun.

– Det er for øvrig mange avfallsmottak 
som bruker elektroniske løsninger med 
lagerstyring, økonomistyring etc., der 
de også skal kunne registrere avfallsde-
klarasjoner som overføres automatisk 
til avfallsdeklarering.no. Denne integra-
sjonsløsningen mot www.avfallsdeklare-
ring.no er fremdeles ikke på plass hos en 
del av mottakene.

Stopper hos mottaket
En av bedriftene som har kommet seg 
over på det nye systemet er Vestnes 
Renovasjon AS i Møre og Romsdal. De 
har imidlertid en utfordring, i og med at 
avfallsmottaket de leverer til fremdeles 
bruker det gammeldagse papirsystemet.

– Vi var relativt raskt ute med å ta 
det nye systemet i bruk. Han som har 
fått delegert oppgaven hos oss er ung 
og datainteressert, så det var ikke noe 
problem, ler daglig leder Marianne 

Øveraas.
– Problemet vårt er at det har stoppet 

opp hos oss, i og med at Ålesundsregio-
nens Interkommunale Miljøverk (ÅRIM), 
som er vår mottaker, ikke har tatt det i 
bruk ennå. De har et annet deklarerings-
system, og linken mellom det systemet 
og Miljødirektoratet sitt system er ikke 
på plass. Men det skal visstnok løse seg 
nå i desember, sier hun. 

Blir bra
– Avfallsprodusentene, som er våre 
kunder, har heller ikke begynt å bruke 
det nye systemet i noen særlig grad. Det 
er nok ikke alle som forstår at de må gjøre 
dette, fortsetter Øveraas.

– Den elektroniske avfallsdeklare-
ringen betyr en veldig forenkling, men 

det fordrer jo at alle er med.  Dette med 
dokumentasjon er i det hele tatt ikke 
så lett for enkelte av de mindre bedrif-
tene, som kanskje har holdt på i 40 år på 
samme måte. De føler de blir møtt med 
stadig nye krav, og de har ikke alltid like 
stor forståelse for nye regler og rutiner. 
Det vil nok alltid være noen som er imot 
fornyelse, og det kan nok være en fordel å 
ha noen unge datainteresserte i bedriften. 
Men jeg er uansett sikker på at dette blir 
bra til slutt! slår hun fast.

Fra brevgiro til nettbank!
Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og 

gjenvinning i Maskinentreprenørenes 
Forbud (MEF), har en klar oppfordring 
til alle MEFs medlemsbedrifter.

– Våre bedrifter er rett og slett nødt til 

å ta i bruk avfallsdeklarering.no! 
– Private bedrifter plikter etter avfalls-

forskriften å deklarere hva slags avfall 
man leverer. Papirløsningen vil snart bli 
borte, så det er jo ingen vei utenom. Dess-
uten vil det jo bli mye enklere og bedre 
med den nye løsningen. Det blir som å 
gå fra brevgiro til nettgiro – du vil ikke 
tilbake! slår han fast. n

23 nye Volvo renovasjonsbiler 
til Reno Norden
De to siste av totalt 23 
renovasjonsbiler i 2015 
ble nylig levert til Reno 
Norden. Det var en Volvo 
FE 280 og en Volvo FE 
320, som skal brukes i 
håndtering av hushold-
ningsavfall i Lillesand og 
Birkenes kommune.

Reno Norden er den største aktøren 
innen innhenting av husholdningsav-
fall i Norden. Selskapet ble etablert i 
2000 og fikk sin første driftskontrakt 
ett år senere. I dag har Reno Norden 46 
prosent markedsandel innen innhenting 
av husholdningsavfall, noe som i praksis 
betyr at selskapet håndterer avfallet fra 
hver tredje husstand.  

Hovedsakelig Volvo FE
De to siste bilene som nylig ble levert 
til Reno Norden avdeling Lillesand – en 

Volvo FE 280 4×2 og en Volvo FE 320 
6×2 – er typiske eksempler på hva som 
hittil er levert, ifølge en pressemelding 
fra Volvo Trucks Norge.

Totalt har nå Reno Norden mottatt 23 
nye renovasjonsbiler, som fordeler seg på 

2 Volvo FL 280 4×2, 8 Volvo FE 280 4×2 
og 13 Volvo FE 6×2. Påbyggene til disse 
bilene er levert av Joab. Bilene er levert 
til en lang rekke steder landet rundt, bl.a.. 
Kongsberg, Kongsvinger, Sogn og Fjor-
dane, Haugesund og Arendal. n

FORNØYDE Sjåførene Jimmy Larsen (fra v.), Algirdas Lozys og Kristian Westin fra Reno Norden i 
Lillesand har fått sine nye biler. (FOTO: VOLVO TRUCKS NORGE).

PAPIRLØST: Den nye, nettbaserte løsningen skal gjøre avfallsdeklareringen mye enklere enn tidli-
gere. Papirbunkene blir historie.

VEGRING: Mange vegrer 
seg nok litt for å ta 
i bruk noe nytt, sier 
Trude Syversen i Miljø-
direktoratet. 
(FOTO: MILJØDIREKTORATET).

AVFALL
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Grønn festdag i skogen
John Deere inviterte til 
grønn festdag. Her ble det 
feiret både ny maskin-
serie og «nye» lokaler.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

KONGSVINGER: Skogsmaskinleveran-
døren John Deere Forestry AS inviterte 
skogsentreprenører til åpning av sine 
«nye» lokaler i Industriveien i Kongs-
vinger 20. november.

Nye G-serie
I tillegg til omvisning i nyoppusset hus, 
fikk rundt 200 fremmøte skogsentre-
prenører også demonstrert firmaets nye 
G-serie. 

Den nye serien omfatter hogstmas-

kinene 1270G og 1470G, samt 1910G 
lassbærer. Dette var den første visnin-
gen av den nye maskinserien for norske 
entreprenører.

John Deere varslet den nye G-serien 
allerede i vår, men var lenge sparsomme 
med å dele ut teknisk informasjon. Den 
leveres i en sekshjuls- og en åttehjulsver-
sjon. Motoren har vokst på sekshjulingen, 
som nå har samme effekt som åttehju-
lingen: 200 kW. Motoren gir mer dreie-
moment, men bruker mindre diesel enn 
forgjengeren. 

Steg 4-kravene oppfylles med en 
kombinasjon av dieselpartikkelfilter, kata-
lysator og Adblue-tilsetning. Styrings-
systemet og alle ledninger som lager 
forbindelsen mellom fører, framdrift og 
hogstaggregat er nytt. Hytta er fornyet. 
Den er fortsatt både sving- og tiltbar, 

og har nå fått bedre beinplass og flater 
i materialer som er lettere å holde rene. 

Fest i nytt hus
Demokjøringen foregikk i skogen et 
stykke unna, med effektiv busslogistikk 
mellom demofeltet og firmaets lokaler 
«nede i bygda».

– Etter endt stund i skogen ble det om 
kvelden vartet opp med både under-
holdning og bespisning i firmaets godt 
pyntede verkstedlokaler.

– Et flott arrangement som til fulle fikk 
vist frem bredden hos en toneangivende 
leverandør til norsk skogbruk, sier Einar 
Østhassel.

Han er seksjonssjef for skogsektoren 
i MEF, og representerte MEF på John 
Deeres grønne festdag. n

Sted: Kongsvinger

1 NY: 

John Deeres nye lassbærer 1910 G var 
en av tre maskiner som ble demonstrert. 

2 SJEF: 

Daglig leder Bjørnar Sønsterud ønsket 
velkommen. 

3 SKOGSMØTE: 

Skogsentreprenør Øyvind Isachsen fra 
Asker (t.v.) og Jens Erik Wittusen i John 
Deere Forestry AS. I bakgrunnen JD 
1510E IT4 8 hjul lassbærer med laste-
evne 15 tonn.

2

3

1
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Fornybar diesel på tankene
Her kjøres det med fornybar diesel på tankene. Anleggs-
linja på Sam Eyde videregående skole bruker det på alle 
maskiner og lastebiler. Uten merkostnad, og uten å røre 
en eneste skrue. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

FLY: Elever på Sam Eyde 
videregående bygger ny 
flyplass på Sørlandet. 
(ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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FROLAND: – Den største forskjellen? 
Det lukter mindre diesel av biler og 
maskiner!

Odd Arne Sjøberg er avdelingsleder på 
Sam Eyde videregående skole og lands-
linjekoordinator i anleggsteknikk. 

Og han er veldig fornøyd med at Sam 
Eyde, som den første skolen i landet, har 
kastet ut all fossil diesel og fylt opp med 
fornybar. Nå går alle maskiner og lastebi-
ler – med ett unntak, mer om det lenger 
ned – på fornybar diesel. 

– Vi slipper ikke ut et eneste gram CO2 
som ikke allerede er i sirkulasjon. Med 
dette drivstoffet reduseres utslippene fra 
selv gamle motorer til nivåer du må helt 
opp på steg 4 og Euro 6 for å matche, 
sier han. 

Forrige generasjon
La oss få én ting klart med det samme: 
Vi snakker IKKE biodiesel av forrige 
generasjon. Den typen du har hørt om, 
som tærer på drivstoffsystem, krever 
hyppige filterskift, får garantiansvarlige 
hos maskin- og motorprodusenter til å 
fnise nervøst og som hvis det blir litt for 
kaldt tetter filtre og fyller tanken med 

uløselige klumper. 
Nei her snakker vi moderne, forny-

bar diesel. Den har sin egen standard: 
EN 15940. Den omtales også som HVO 
eller BTL, og er laget med utgangs-
punkt i henholdsvis vegetabilsk olje eller 
biomasse. For eksempel frityrolje eller 
kvist og kvast. 

Tenner lettere
Den har høyere cetantall enn fossil 
diesel. Det vil si at den tenner lettere, 
og har bedre kaldstartegenskaper. Den 
har høyere energiinnhold, sånn at man 
får mer drift ut av hver liter. Den er ikke 
dyrere enn fossil diesel, en gang. 

– Fra 1. oktober er fornybar diesel 

avgiftsfri. Dermed får vi ingen merkost-
nad sammenlignet med fossil diesel, sier 
Sjøberg. 

Men det trengs sikkert spesielle dyser 
eller andre ombygginger av motoren…?

Niks. Fyll på, tut og kjør. Caterpillar 
godkjenner drivstoff etter 15940-standar-
den på alle sine motorer bygget de siste 
20 årene. Sjøberg har fått like grønt lys 
hos andre maskinprodusenter. 

Lastebilprodusentene er nesten like 
rause med velsignelsene. Opp til Euro 5 
går det fint med fornybar diesel, uansett 
merke. 

– Volvo og Scania sier ja også på Euro 
6. Men Mercedes har ikke godkjent det 
på Euro 6. Vi har én Actros. Den har Euro 

6-motor, og må ha fossil diesel. Enn så 
lenge, sier Sjøberg. 

Kulde
– Kulda, da? Den er vel et problem på 
den nye biodieselen? 

– Fornybar diesel. Ikke biodiesel. Kulda 
er ingen problem. Den beste kvaliteten er 
garantert ned til minus 40. Den vi bruker 
holder ned til minus 34. Det er nok her 
på Sørlandet. Det er en viktig forskjell 
på gammel biodiesel og denne nye: Hvis 
det blir så kaldt at den levrer seg, så vil 
det løse seg opp når temperaturen stiger 
igjen. Akkurat som fossil diesel, under-
streker han. 

– Hva vet dere om forbruket? 
– Vi har bare brukt den en måned, og har 
ingen indikasjoner på forbruk ennå. Leve-
randøren selv opererer med 3-4 prosent 
lavere forbruk. 
– Hvorfor gjør dere dette? 
–  Av to grunner, som begge henger 
sammen med at vi driver opplæring. 

– Ja…?

Miljø og økonomi
– For det første er det viktig å gjøre neste 
generasjoner bevisste på miljø. Ikke fordi 
de skal bli «miljøguruer», men for at de 
skal se sammenhengen mellom miljø og 
økonomi. Ta sløsingen i tomgangskjøring, 

for eksempel. Unødig forbruk, hyppigere 
service og redusert annehåndsverdi på 
grunn av unødig kjørte timer på telleren. 
Er du miljøbevisst, så får du økonomien 
på kjøpet. 
– Og det andre…?
– Vi driver opplæring. Ikke produksjon. 
Vi får ingen dagbøter om en maskin står 
en dag. Det betyr at vi kan gjøre ekspe-
rimenter som resten av bransjen kan ha 
nytte av. Dessuten gir overgangen til dette 
drivstoffet et viktig bidrag til reduksjon i 
lokal forurensning. Det er bedre for folk å 
jobbe rundt maskiner som går på denne 
dieselen. n

ELDRE: Den fornybare dieselen går like godt på velbrukte som helt nye maskiner. 

ELEVER: F.v. Erik Sundby Stenersen, Jon Sandåker, Tor Atle Guttormsen, Einar Johannes Krohn, Peter Soløy Aas og Henrik Finckenhagen.

SJEFEN: Odd Arne Sjøberg er fornøyd med å ha 
34 000 liter fornybar diesel på tanken. 

GRØNN: Fornybar diesel er ni prosent lavere 
på NOX og 30 prosent lavere på sot. CO2? Ikke 
ett eneste gram, bortsett fra det som allerede 
finnes der ute i kretsløpet.
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En riktig 
GOD JUL 

ønskes fra oss 
i Gjerstad

Vi treffes på 
stand nr. 13 under 

Arctic Entrepreneur 2016!

FLY: Småflyene kommer tett på. Elever ved Sam Eyde videregående bygger ut til kommersiell 
flyplassdrift. 

Bygger 
flyplass
Anleggselever bygger 
ut Arendal lufthavn, 
Gullknapp. 

I Froland ligger Sørlandets nest største 
flyplass. Men den er nesten hemmelig 
for andre enn lokalbefolkning og spesielt 
flyinteresserte. 

Flyplassens historie skriver seg tilbake 
til 70-tallet. Midt på 80-tallet fikk den 
sin første, korte rullebane. Og i 2007 fikk 
den en rullebane på 1200 meter. 

Nå foregår det et kontinuerlig arbeid 
– i moderat tempo – for å utvide og 
utvikle flyplassen med tanke på kommer-
siell drift. Rullebanen skal utvides. Først 
til 1500, siden til hele 2400 meter pluss 
600 meter sikkerhetssoner. Her er det 
god plass til både det og terminalbygg. 

Anleggselever på Sam Eyde videre-
gående – tidligere under navnet Blak-
stad videregående – har stått for mye av 
arbeidene på flyplassen. 

Til glede for eierne, med Arendals 

Fossekompani i spissen, som får arbeid 
gjort for en rimelig penge. Og til glede 
for lærere og elever på skolen, som får 

tilgang til arealer og oppgaver som er 
svært godt egnet til undervisning av 
neste generasjon anleggsfolk.  n

– Enkel vei til grønn profil
– Den enkleste veien til å bli et fornybart 
anleggsselskap er å bytte ut innholdet på 
tanken til et fornybart drivstoff. Bedrift en 
får en grønn profil, men kan fortsette 
driften som før. Under alle årstider og 
værforhold

Det sier Eco-1 AS om den fornybare 
HVO-dieselen selskapet leverer. Selskapet 
har kapasitet til å håndtere mer enn 

600 000 tonn i året, og er nå i ferd med 
å rette fokus mot anleggssektoren. 

– Dette er et produkt som er renere 

enn fossil diesel, fornybart og tåler kulde 
ned til -40 grader. Men det beste er at 
fornybar diesel ikke krever noen form for 
tilpasning eller omstilling på motoren. I 
Norge kaller vi produktet 2G Polar, sier 
Eco-1. 

Kommunaltekniske fagdager 
forventer besøk av 

over 150 kommuner og 
6000 besøkende  

Har du bestilt utstillerplass?
Som utstiller får du:
• Gratis plass i messekatalogen
• Gratis bredbånd
• Mulighet for å gjennomføre miniseminarer under messen

19 - 21. april - Telenor Arena, Fornebu

Påmelding.www.kommunalteknikk2016.no
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Setningsskader – kan de unngås?

Bygninger og infrastruktur i Norge påføres skader for 
milliardbeløp hvert år som følge av fundamenteringsar-
beid og annet grunnarbeid. I tre år har FoU-prosjektet 
BegrensSkade jobbet for redusere skadeomfanget. 
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Setningsskader er et velkjent problem, 
som man aldri ser ut til å få ordentlig 
bukt med. Særlig i forbindelse med 
anleggsprosjekter, og da først og fremst 
fundamenteringsarbeid, dukker dette 
fenomenet ofte opp. Det fører typisk til 
at nærliggende bygninger eller infrastruk-
tur «beveger seg» og får sprekkdannel-
ser. Skadeomfanget blir fort omfattende 
og økonomiske tvister oppstår lett. Det 
er derfor i alles hensikt å utvikle nye 
metoder og forbedre prosedyrer for å 
unngå eller begrense slike skader. 

Hele bransjen står bak
BegrensSkade er et FoU-prosjekt med 
det formål å – nettopp; begrense skader 
innenfor bygg og anlegg som følge av 
grunnforhold og fundamenteringsarbeid. 
Prosjektet har hatt en bred tilslutning fra 
bygg- og anleggsbransjen med hele 23 
partnere, som representerer både bygg-
herrer, entreprenører, underentrepre-
nører, konsulenter, eiendoms- og forsi-

kringsselskaper samt forskningsinstitutt 
og universitet. 

BegrensSkade har vært delt opp i seks 
ulike delprosjekter som har tatt for seg 
hele kjeden av mulige skadeårsaker og 
forbedringsmuligheter. Videre har det 
blitt fokusert på å utvikle verktøy for 
risikovurdering og nye retningslinjer for å 
begrense skader i fremtiden. Samhandlin-
gen mellom aktørene i bygg- og anleggs-
prosessen har også vært et sentralt tema, 
likeledes fagkompetanse i alle ledd.

Prosjektperioden har vart fra høsten 
2012 til høsten 2015, og resultatene fra 
arbeidet ble presentert for et hundre-
talls deltakere på en fagdag i slutten av 
november.

Byggegropveiledning
Hva er så det viktigste utfallet av dette 
prosjektet? Hvordan vil anleggsbransjen 
se konkrete resultater av arbeidet som 
har blitt gjort?

– Det kanskje aller viktigste konkrete 

resultatet av arbeidet, som kan få størst 
betydning for anleggsbransjen, er at det 
skal utarbeides en egen byggegropvei-
ledning. Den første versjonen skal være 
ferdig allerede til våren. Dette blir et 
dokument som vil brukes både i prosjek-
tering, beskrivelse, utføring og oppføl-
ging. Det er Norsk Geoteknisk Forening 
(NGF) som står bak veiledningen. Den 
vil bli på lik linje med den eksisterende 
peleveiledningen og kalksementveiled-
ningen, som NGF også har gitt ut, fortel-
ler Jenny Langford til Anleggsmaskinen. 
Hun er nestleder for BegrensSkade-pro-
sjektet og geotekniker hos Norsk Geotek-
nisk Institutt (NGI).

– Slik det prosjekteres og planlegges i 

RISIKO: Byggegroper som denne representerer ofte 
risiko for setningsskader for omgivelsene. Ikke minst 
er stagforankringene til spuntveggen et risikomoment. 
(FOTO: NGI)

dag, bruker man mange forskjellige stan-
darder og håndbøker, men med denne 
veiledningen vil alt samles på ett sted 
og alle vil få det samme rammeverket å 
forholde seg til. Det blir kun et veiledende 
dokument, uten lovhjemmel, men jeg 
er overbevist om at den vil bli brukt av 
bransjen. 

Grunnvannstand og poretrykk
Det kan være en rekke ulike hendelses-
forløp på en anleggsplass som fører til 
setningsskader på nærliggende bebyg-
gelse. På fagdagen fortalte Jenny Langford 
m.fl. om ulike skadeårsaker, og det ble 
blant annet vist bilder av ulike lekkasjes-
cenarier i en byggegrop. Grunnvann som 

lekker ut som følge av anleggsarbeid, kan 
føre til at grunnen «setter seg».

– Så fort man borer eller graver seg 
under grunnvannstanden, åpner man 
risikoen for lekkasje, som vil kunne redu-
sere poretrykket og føre til setninger. I 
forbindelse med kartleggingen i prosjek-
tet ble det avdekket at boring av peler 
og forankringsstag er blant de hyppigste 
årsakene til skader, sa hun.

– Det kan for eksempel være innsig av 
vann rundt en staggjennomføring, eller 
lekkasje på utsiden av eller gjennom et 
foringsrør når man borer peler. Det er 
viktig å huske på at mange små lekka-
sjer til sammen kan gi en vesentlig pore-
trykksreduksjon. I tillegg kan boring gi 

NØKKELPERSONER: Fire sentrale personer i BegrensSkade: (f.v.) Arne Engen fra Norconsult (leder 
BegrensSkade), Jenny Langford fra NGI (nestleder BegrensSkade), Grete Tvedt fra Statens Vegve-
sen (delprosjektleder BegrensSkade) og Geir Veslegard fra Hallingdal Bergboring (representerer 
boreentreprenørene i BegrensSkade). (FOTO: RUNAR F. DALER).

SETNINGER: Typiske setningsskader på en 
bygning. (FOTO: NGI)

FORTS.
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forstyrrelser i leiren samt utspyling av 
masser, hvilket også bidrar til setninger.

Fagbrev for boreoperatører?
Når man utfører boring, må man forsøke 
å se på hvordan boringen foregår, ifølge 
Langford.

– Hvilke boreprosedyrer og -metoder 
benyttes? Brukes det topphammer eller 
senkhammer? Spyles det med vann eller 
luft? Benyttes ringborekrone eller eksen-
trisk boresystem? I prosjektet ble det 
for øvrig gjort feltforsøk med fem ulike 
boremetoder for stagboring i leire for å 

kartlegge effekten på grunnen. Resultatet 
var at luftdreven senkehammer skilte seg 
negativt ut, med både større poreover-
trykk og terrengsetninger enn de andre 
boremetodene. Det er også en rekke 
mulige tettetiltak man kan benytte for 
å hindre lekkasje; blant annet injisering 
av sement i borehullet i fjellet, forteller 
hun til Anleggsmaskinen.

– Videre bør de ulike aktørene i bran-
sjen legge større vekt på samhandling. 
Og vi bør nok også se på kompetansen 
og kunnskapen generelt, både hos rådgi-
vere, entreprenører, underentreprenø-
rer, og byggherrene. Blant annet har det 
vært diskutert om det burde utarbeides 
et felles, grunnleggende undervisnings-
opplegg og en sertifiseringsordning for 
de som borer. Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF) har gått i bresjen for å 
få på plass et fagbrev for boreoperatører, 
men det er også viktig å finne et felles 
opplegg for de som allerede borer, sier 
Langford.

Videre arbeid?
BegrensSkade er nå avsluttet, i hvert fall i 
første omgang. 

– Vi ønsker å søke Norges forsknings-
råd om midler for videre arbeid, og det er 
stor interesse fra alle eksisterende parter 
om å fortsette. Vi håper også boreentre-
prenørene vil være med videre, for det 
er svært verdifullt å ha med dem som 
er der ute og gjør den faktiske jobben, 
avslutter Langford.

For mer utdypende informasjon om 
BegrensSkade, inkludert en rekke delpro-
sjektrapporter, se http://www.ngi.no/no/
Prosjektnett/BegrensSkade/. n

Hovedkontor:
Stokkevannveien 17, 3962  Stathelle

Tlf: 35 96 87 90
www.flom.no/post@flom.no

Kom innom for en informativ og  
uforpliktende prat. 

Du finner oss på stand nr.

83

STOR INTERESSE: Auditoriet hos vegvesenet var helt fullt da resultatene fra BegrensSkade-pro-
sjektet ble lagt fram. (FOTO. RUNAR F. DALER).

ERSTATNING: I forbindelse med utbyggingen 
av senketunnelen under Bjørvika, oppstod det 
store setningsskader på Havnelageret. Statens 
vegvesen måtte ut med et tosifret millionbeløp i 
erstatning. (FOTO: IVAR BRANDT STØ, STATENS VEGVESEN).

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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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



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!

WWW.HELLANOR.NO

HELLA
ULTRA BEAM LED
ART. NR. 1GA 995 506-001 

HELLA
POWERBEAM 1800 LED 
ART. NR. 12V: 1GA 996 388-001
ART. NR. 24V: 1GA 996 388-011

HELLA
MODUL 70 LED RYGGELYS
ART. NR. 2ZR 996 376-091

Opptatt 

av kvalitet?

 

På kampanje i januar!
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Finpuss, planering og nøyaktighetsoppgaver i mørke? 
Da er det blandingslys som gjelder for høvelfører 
Jørgen Østvik. LED-lysene han ble «påtvunget» har 
han laget sin egen vri på. 

 Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

HADELAND: – Minst mulig LED! Det 
blir så hardt og flatt lys. Jeg greier ikke å 
se høydeforskjeller. 

Jørgen Østvik (29) fra Åmot i Modum 
har kjørt høvel i seks år. Tidligere i år 
overtok  han «sin» andre høvel som ansatt 
i Hæhre Entreprenør, en Cat 140M3. 

Å sette opp en høvel med godt og riktig 
lys er en hel vitenskap i seg selv. Østvik 
har fått maskinen 100 prosent som han vil 
ha den, både med type lys og plassering 
av lampene. 

Men han måtte gi seg litt på motstan-
den mot LED-belysning. 

Bruke mindre strøm
– Det ble så mye lys at de tekniske ble 
bekymra for ladinga. Dynamoen greide 
ikke mer. Jeg måtte ha noe LED for å 
bruke mindre strøm, ler han. 

Høvelen har totalt 24 lamper. Nå er to 
av lampene bakover og fire forover av 
LED-typen. Disse har han gjort sin egen 
lille vri på: Med et stykke gul, gjennom-
siktig film på lampene blir lyset fra disse 
noe varmere. Det vil si gulere. 

– Det virker som det hjelper med en litt 
annen farge på lyset. Det blir litt bedre. 
Jeg har lyst til å teste det videre med på 
prøve sånne gule LED-lamper under 
maskinen, inn mot skjæret. Der er det 
halogen nå, sier han. 

Graver om vinteren
Østvik har så mye å gjøre med høvelen at 
det meste av arbeidsåret går med i den. 
Men det hender han graver litt om vinte-
ren på rolige dager. For ham gjelder det 
samme kravet til lystype på gravemaskin 
som på høvel. Spesielt på hjulgraver. 
– Hvis man skal planere fint med skuffa 
og har bare LED på maskinen, så greier 
ikke jeg å se når det er fint nok. Alt ser 
like fint ut når lyset er så sterkt og flatt. 
Men det kan jo hende det er aua mine det 
er noe galt med. På en stor beltegraver der 

man kun sitter og laster spiller det ingen 
rolle. Der er det ingen finpuss, og da er 
det bra med det kraftige LED-lyset. Men 
ikke til finplanering og sånt, sier han. n 

– Blandingslys best  til presisjon
LYS:  Høvelen er satt opp med 
totalt 24 lamper. Her er det LED, 
xenon og halogen i god blanding. 
(ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

HACK: Høvelfører Jørgen Østvik har 
modifisert LED-lampene med gul film. 

LANGLYS: De to store «xenon-bøttene» i 
front gir godt lys forover. 

FORTS.
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UTSTYR

– Lyskvalitet er mer enn lumen
Den beste arbeidslampa 
er ikke den med det 
høyeste lumentallet. Det 
vet disse karene. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

– Det har skjedd mer innenfor lysområ-
det de siste fem årene enn de femti årene 
før det. Nå for tiden foregår den reneste 
«lumenkrig» mellom selgerne. Det er synd 
at det blir et sånt fokus på lys. Lumen sier 
ikke så mye om hvor god en lampe er. 

Det sier Magnus Larsen, produktsjef 
for lys i Hellanor AS. 

Varme
Du trodde kanskje at LED-lys ikke avgir 
like mye varme som halogen og xenon? 

Feil. 
– Det blir utrolig mye varme av et 

LED-lys. Men alt går bakover, ikke fram-
over. En god lampe har en reflektor som 
styrer lyset dit det skal treffe. Det har 
kjøleribber som leder varmen ut av lampa, 
og forlenger levetiden på den. Varmen er 
LED-lampas største fiende. Det er nemlig 
den som tar livet av LED-punktene. En 
diode som blir for varm slutter å virke. 
Og da er den ødelagt for godt, sier Larsen. 

Hella oppgir lumentall på sine lamper 
målt på det varmeste punktet. De har 
også elektronikk med termiske sensorer 
inni lampa. Når lampa når en viss tempe-
ratur dimmes den ned. 

– Vi har testet lamper opp i 65 000 
timer. Hella selv sier 60 000, men det 
viser seg at de holder lenger. LED er 
dessuten ikke like påvirket av vibrasjon 
som halogen og xenon er. 

Hella-importøren ser mange eksem-
pler på at det er andre enn de som kjører 

maskinene som bestemmer hvilke lys som 
skal være på den. 

– Dessverre. Mange kjøper maskiner som 
leveres ferdig med originalmonterte lys. Ofte 
er det rimelige lamper for å knipe inn kost-
nader. Hvis maskinen har for lite lys så blir 
føreren fortere sliten. Da går produktiviteten 
ned. Husk at det er mye mørke i Norge. Det 
er maskinføreren som ser forskjellen på godt 
og dårlig lys. Men eieren av maskinen ser 
en indirekte forskjell på produktivitet og 
sykefravær, sier Magnus Larsen.  n

LYS-KARER: Markedssjef Børre Kristoffersen og produktsjef lys Magnus Larsen i Hellanor AS. 

LED-lys for proffer
Würth Norge lanserte i november en ny type kraftige LED ekstralys for profes-
jonell bruk. For eksempel for de som ferdes under mørke forhold på anlegg. 

– Utviklingen har gått fra halogen via 
Xenon og nå til LED. Disse er nå så sterke 
at du lett finner LED-varianter som er 
kraftigere enn Xenon - når det er ønskelig 
- sier produktsjef Jan Fladen hos Würth 
Norge.

Her som med mye annet får du det du 
betaler for. Det er forskjellige kvaliteter 
tilgjengelig på det norske markedet. Ikke 
alle er lovlig i bruk. Vær oppmerksom 
på at lyktene skal ha E-merking og riktig 

referansetall påstemplet glasset for å 
kunne brukes på norske veier. 

Lamper fra seriøse aktører som Würth 
og Hella har det i orden. 

Skiltholdere i rustfritt stål kan også 
leveres. Disse gjør det mulig å montere 
ekstralys teknisk riktig, uten at man må 
gå løs på selve bilen. 

NY: Würths nye lys. 
(FOTO: LEVERANDØREN)

Standardiserte 
lysbrytere
LONGYEARBYEN: Dette er en Cat 
372M, siste tilskudd i maskinparken i 
AF Arctic. Den går som servicemaskin 
på Svalbard. 

– Vi har standardisert lysbryterne. 
Trinn 1på arbeidlys foran styrer lysene 
nede på maskinen. Med trinn 2 blir også 
lysene på taket slått på. Da kan lysene 
på taket være avslått når det snør som 
verst. Da unngår føreren å bli blendet av 
lysreflesk fra snøflak eller -fokk, forteller 
John Samuelsen. 

Han er maskiningeniør i AFs maskin-
gruppe.  

AF Gruppens maskiner har det samme 
oppsettet med totrinns brytere som styrer 
på arbeidslys bakover og ut mot sidene. n 

 ARKTISK: Den nye Cat 372M-en har nettopp blitt tatt i bruk. 
(FOTO: AF)
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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,-

LED ARBEIDSLYS

Mer info om
TYRI lamper:
www.r-tek.no

Vestsidevegen 65
2420 Trysil

Tlf.: 62 45 32 75
Mail: post@r-tek.no

Web: r-tek.no
Maskinbelysning AS

Fra 600 til 13.500 effektive lumens

Lamper i verdensklasse!

NYHETER!

Modell 1313
12V til 48V. 7.000 e� ektive lumens

Modell 1323
24V. 13.500 e� ektive lumens



BRØNNBORING

Borer etter gass 
i meteorittkrater

Det islandske selskapet Alvarr borer ned til 700 
meters dyp i Mora i Sverige i håp om å finne gass. 

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

For ca. 360 millioner år siden falt en 
meteoritt med omkrets på rundt fire 
kilometer ned i det som i dag er Dalarna 
i Sverige. Det enorme krateret som ble 
dannet er godt synlig i terrenget i dag, og 

har fått navnet Siljansringen. Bergartene 
i området er tydelig preget av nedslaget, 
og det har også vært spekulert i at det 
kan være betydelige forekomster av både 
gass og olje dypt nede i grunnen. På 1980-

tallet ble det det derfor utført prøveborin-
ger i området, men uten ønsket resultat. 
Svenskene har imidlertid ikke gitt opp 
håpet om å finne gass der nede, og nå 
er det selskapet AB Igrene som er i gang 
med lignende utforskning av grunnfor-
holdene i dypet. 

Grovt og dypt
Med seg på laget har de altså fått det 
islandske selskapet Alvarr. Er det noen 

DYPT: Med denne boreriggen, av typen Ingersoll-Rand T4, har Alvarr boret 700 meter ned i grunnen, med håp om å finne gass. (FOTO: BROR AX).

FORTS.
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Dagslys
hele døgnet!

Vision X Ripper
Den råeste på markedet i sin 
størrelse. Kan dimmes.*
12 x 5W dioder. 4973 lumen.
IP 68

Vision X Evo Prime
Fra 1720 til over 100000 lumen.
Fra 2 x 10W dioder og oppover.
IP68

Vision X Solstice Prime
Fra 860 til 6020 lumen.
Fra 1 til 6 10W dioder.
IP 68

Lavtbyggende, sprutsikre og med hus i aluminium.
5 års ubetinget garanti mot fabrikasjonsfeil..

Kort sagt:
Verdens kraftigste LED arbeidslys.

Automatisk plan og 
vertikal laser med 

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

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

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

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

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

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

Forhandlere:             avd. Tromsø, Bodø og Mo i Rana

NYHET!
Siamas MLB-4

Introduksjonspris med Ubexi 
kombistativ/4 meter teleskopstang.

Kr. 9.900,- eks mva.

Møt oss på 
Arctic Entrepreneur, stand nr. 7



BRØNNBORING

som kjenner til boring i grunnen, er det 
jo nettopp islendingene. På sagaøya blir 
over 90 prosent av alle bygninger varmet 
opp med geotermisk energi. 

– AB Igrene hentet inn priser fra flere 
boreselskaper, men tilbudet vårt var det 
laveste, sier daglig leder i Alvarr, Frið-
finnur K. Danielsson.

– AB Igrene har forsket på Siljansrin-
gen i ca. 10 år. Selskapet har utført en god 
del prøveboringer i håp om å finne gass, 
men uten noe særlig hell så langt. Derfor 
borer vi nå et mye grovere hull, slik at vi 
kan senke ned pumper og øvrig utstyr for 
å få bedre oversikt over gassmengdene 
som befinner seg der nede. Det er nemlig 
påvist at metangass bobler opp fra bakken 
flere ulike steder i Siljansringen, sier han.

Luft- og vannboring
Det er ikke akkurat et standard bore-
hull vi snakker om her. Alvarr har nå 
boret 700 meter ned i bakken, noe som 
i seg selv er litt av en utfordring. At man 
underveis kan risikere å treffe på gass 
under høyt trykk, kompliserer prosjektet 
ytterligere. 

– Jobben er jo litt spesiell i utgangs-
punktet, i og med at man leter etter 
gass på land. Først boret vi – ved hjelp 
av lufthammer og Robit-utsyr – et rør 
med 324 mm i diameter ned til drøyt 90 
m, gjennom løsmasser og fjell av dårlig 
kvalitet. Deretter boret vi et 270 mm 
hull ned til drøyt 150 m og installerte og 
støpte inn et 178 mm skrudd foringsrør. 
Strekningen fra 150 meter til 700 meter 
ble boret med rulleborkrone og vann, 
forklarer Danielsson. 

Gass – ikke noe å kimse av!
– For sikkerhets skyld installerte vi en 
boresikringsventil – en BOP, som står 
for blowout preventer. Slike ventiler er 
gjerne svært store, opp mot 10 meter 
høye og med en vekt på opp mot 30 
tonn. Den minste ventilen vi fant var ca. 
1 meter høy og 1,5 tonn tung, men også 
den var problematisk å bruke, da vi måtte 
vi løfte riggen så mye. Dermed satte vi 
oss ned sammen med en konstruktør i 
Mora og tegnet og bygde en ny ventil 
som var bare 80 mm høy og 40 kilo tung. 
Denne ble så installert på brønntoppen 
før vannboringen ble igangsatt. En annen 
boreentreprenør hadde nemlig boret 
690 meter dype kjernehull like ved der 
vi skulle bore, og de hadde hatt proble-
mer med gass som blåste ut på flere ulike 
nivåer.  Gass under trykk er jo ingenting 
å kimse av, sier han.

Usikkert resultat
Hullet ble ferdigboret av Alvarr ved 
månedsskiftet oktober/november i 
år. Flere målinger har allerede blitt utført, 
men det er for tidlig å si noe om resul-
tatet.

– Det pågår nå omfattende testing for å 

se hvor mye gass det er mulig å utvinne. 
Foreløpig har man ikke fått tilstrekke-
lig svar, men forhåpentligvis vil dette 
prosjektet gi AB Igrene økt vind i seilene, 
slik at det blir mulig å fortsette dette 
viktige pioner- og forskningsarbeidet, 
avslutter Danielsson. n

TESTING: Hullet ble ferdigboret av Alvarr ved månedsskiftet oktober/november i år. Det pågår nå 
omfattende testing for å se hvor mye gass det er mulig å utvinne. 
(FOTO: BROR AX).
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PVC KABELRØR PE FIBERKABELRØR

Norges største produsent og leverandør
 av plastrørsystemer!

PIPELIFE NORGE ASPIPES FOR LIFE

Pipelife Norge AS - Tlf.: 71 65 88 00 
E-post: firmapost@pipelife.no  -  salgskontoret@pipelife.no
Hovedkontor:  6650 Surnadal

 

SNIPP OG SNAPP KABELDEKKPLATER

www.pipelife.no 

Norges største produsent og leverandør
 av plastrørsystemer!

 
PRAGMA OVERVANNSRØRPVC TRYKKRØRPVC KABELRØR

Pipelife Norge AS - Tlf.: 71 65 88 00 - www.pipelife.no
Hovedkontor:  6650 Surnadal

Liebherr har et omfattende program innen anleggsmaskiner.  
Selskapet produserer hydrauliske gravemaskiner, bulldosere, 
belte- og hjullastere og dumpere. Ønsker du å vite mer?  
Ta kontakt med våre selgere.

Anlegg: Håkan Nyhaugen 467 87 900
Anlegg - region Øst: Roy Hasløgård 911 47 478
Industri: Sigbjørn Gaasø 920 56 518

Liebherr-Norge
Elvesletta 15, NO-2323 Ingeberg
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com

Vi er å treffe på stand nr. 27

Vi er å treffe på 

stand nr. 58
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Statnett forsker på støping vinterstid. Vil spare 
millioner på lengre sesong. Statnett Nord bruker 10 
millioner kroner i året på å rehabilitere betongfun-
damenter i Nord-Norge. Ny forskning kan bidra til å 
redusere vedlikeholds- og utbyggingskostnader. 

NARVIK: Det skriver Forskningsrådet. 
Varmemaskiner fra Heatwork er en viktig 
komponent i prosjektet.  

Bergit Svenning, driftsgruppeleder i 
Statnett Nord SF, øyner muligheten for 
å spare penger dersom det viser seg at 
betongstøping vinterstid gir bedre kvali-
tet og lengre holdbarhet for betongen.

– Det er langt fram. Målet er at vi i 
framtiden kan støpe betongfundamen-

ter om vinteren, og av en slik kvalitet 
at de tåler mer kulde og svingninger i 
temperaturen. Vinterstøping kan føre 
til at byggesesongen øker med to til tre 
måneder, og det kan bidra til reduserte 
utbyggingskostnader siden byggetiden 
reduseres. I tillegg håper vi å begrense 
rehabiliteringsbudsjettet, sier Svenning.

Rein-restriksjoner
Statnett er ofte forhindret fra å bygge 
om sommeren. Deler av strekningen 
Balsfjord-Skaidi kan for eksempel ikke 
bygges ut om sommeren fordi det må 
tas hensyn til restriksjoner på grunn av 
reindriftsnæringen.

Statnett samarbeider med Norut 
Narvik og Narvik-bedriftene HeatWork 
og Prestjord Maskin om FoU-prosjektet 
vinterstøping.

Forskningen utføres av ColdTech, som 
skal bidra med ny kunnskap om betong-
støping og herding i lave temperaturer 
for å sikre at Statnett støper betong-
fundamenter av høy kvalitet vinterstid. 
ColdTech styres av Norut Narvik, og ble 
etablert som en del av Forskningsrådets 
satsning på Forskningsløft i Nord i 2009. 

Forsker på vinterbygging
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

Prosjektet er et godt eksempel på 
at forskerne har lyktes med å etablere 
forsknings- og utviklingsprosjekter hvor 
forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjo-
ner og næringsliv samarbeider. Prosjek-
tet har avgjørende betydning for Statnett 
Nord.

– Statnett må bygge om vinteren, på 
grunn av ulike restriksjoner flere steder 
om sommeren. Derfor er samarbeidet 
med Norut Narvik og de resultatene 
ColdTech kommer med i sin rapport helt 
avgjørende ikke bare for linjeutbyggingen 
Ofoten-Hammerfest, men for alle de utbyg-
gings- og rehabiliteringsprosjekter vi vet 
vi skal gjennomføre i årene som kommer, 
sier Svenning.

Statnett planlegger å investere 50 til 70 
milliarder kroner de kommende 10 årene. n

KVALITETSSTØP: Målet er å skaffe kunnskap om betongstøping 
og –herding i lave temperaturer.

LINJEBYGGING: Statnett skal investere opptil 70 milliarder i nye linjer de neste ti 
årene.

FORSKER: Heatwork AS og Prestjord Maskin AS deltar i prosjektet, som utfø  res av Coldtech AS og styres av Norut Narvik. (FOTO: PROSJEKTET)
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Arctic Entrepreneur 2016

Glimt fra utstillerne
Analyse
Prognosesenteret viser fram det egenut-
viklede analyseverkøtyet ”Anleggsmo-
dulen”. Det inneholder en hel del nyttig: 
• Utviklingen i anleggsmarkedet, med 

historikk og prognoser tre år fremover
• Utviklingen innen ulike typer anlegg
• Prosjektinformasjon sortert på anleggs-

typer, fylker, kontraktsverdi og bygg-
herre. 

Gul og digital
– Vi har utviklet en enkel og genial 
ressursplanlegger, forbedret Rode-
liste-modulen, og vi har i tillegg den 
enkleste og beste løsningen for bygge-
kortlesere. Vi gleder oss til å vise det 
på Arctic Entrepreneur 2016, sier Guro 
Johanne Mikkelsen og Sondre Andersen 
(bildet) i SmartDok AS. 

De kommer fra Alta til Gardermoen 
for å vise de nye funksjonene, og ser 
fram til å treffe eksisterende og nye 
kunder. 

– SmartDok er en pioner i digitali-
sering av bransjen. Messen har blitt en 
viktig arena for oss, sier Smartdok. 

Solid pumpe
Dette er IVAC PV500. Det er en ny vaku-
umpumpe som flytter opptil 60 kubikk i 
timen, og opptil to kilometer unna. Det 
spiller ingen rolle om det er tørt eller vått, 
vann, jord, sand, stein, fór, slam eller hva 
som helst. 

– Ingen bevegelige deler som kan bli 
truffet. Den er robust og kan kjøres over 
lang tid uten slitasje, forsikrer Joacim 
Elgaaen Kristiansen i Pumpeteknikk AS. 

Nyttig om 
vinteren 
også
Klumper i strøsanda på grunn av fuktig-
het? Lett! I alle fall hvis du har en sikte-
skuff. For eksempel en Allu DL. Den 
blir å se på IRM Norges stand på Arctic 
Entrepreneur. 

Her kan du også se Montabert småpig-
ger Silver Clip, Everdigm utstyr for brønn- 
og energiboring samt Doosan lystårn. 

– Vi fokuserer på nyttig utstyr til vinter-
lige forhold, sier Peder Dahl-Nielsen i 
IRM Norge. 

Full kontroll
Maskinentreprenører trenger systemer 
som forenkler hverdagen og gjør det 
lettere å holde kontroll over virksomhe-
ten. 

Zirius Prosjekt er et sånt system, spesi-
elt tilpasset entreprenører, håndverkere og 
alle andre som arbeider på prosjektbasis. 

– All relevant informasjon på ett sted. 
Det viser hvilke prosjekter som er aktive, 
hvem som er ansvarlig og når de skal 
ferdigstilles. Fremdriften følges fra dag 
til dag gjennom prosjektrapporter med 
full oversikt over prosjektdetaljer, time-
forbruk, materiell, utleide anleggsmidler, 
samt andre kostnader og inntekter. 

400 meter  
i timen
Den nye rekkverksserien Zoneguard veier 
92 kg pr meter. Den lave vekten og null 
løse deler gjør det mulig å montere opptil 
400 meter i timen midlertidig rekkverk. 

– Det kommer i flere varianter. Alle 
med rask og sikker installasjon. Vi lærer 
opp installatører, sier Morten Solli i leve-
randøren AT Hill & Smith AS. 

Putehenger
Zoneguard blir også å se hos 
Norsk Trafikksikring AS. Selska-
pet driver fortrinnsvis med utleie 
av sikringsmateriell. 

– Vi har også med en støtpute-
henger som er ganske ny. Den er 
kort og kompakt. Den trekkes av 
en vanlig lastebil. Med hengeren 
bak blir lastebilen på noen minut-
ter forvandlet til en putebil, sier 
daglig leder Kai V. Berg.

– Vi er på plass. Velkommen innom 
for en hyggelig prat, sier Gunvor Vika 
i Gjerstad Products. 

De har med seg en av sine best-
selgere om dagen: Gjerstad kombiklo. 

Opptil 120 liter i minuttet
Det er ikke småtterier i oljestrøm som blir 
mulig gjennom den nye svivelen som blir 
standard på Engcons større tiltrotatorer. 
det vil si EC 214, 219, 226 og EC30. 

– NG10-ventilen plasserer oss i en enda 
tydeligere særstilling hva gjelder kapasitet 
på ekstrauttakene, sier salgssjef Morten 
Fjeld-Nielsen i Engcon Norge. 

Selskapet går ut av 2015 med nær 1200 
leverte tilter. Modellen EC219 står alene 
for 40 prosent av volumet. 

– Ikke så rart. Maskiner i størrelse 
14-19 tonn er den store klassen i bruk 
av tiltrotatorer. TILT-SELGER: Morten Fjeld-Nielsen.

FORTS.

SIDE 69SIDE 68 ANLEGGSMASKINEN | NR. 12 | DESEMBER 2015ANLEGGSMASKINEN | NR. 12 | DESEMBER 2015

 

 

Med nærmere 50 år i 
bransjen våger vi å   
påstå at vi har spiss-
kompetanse innen: 
 

 STARTER / DYNAMO 
 ARBEIDSLYS 
 BATTERIER 
 BILDELER 

www.bema.no 

               37 25 29 50                        22 08 88 20  Tlf  Oslo 
 avdeling 

 Tlf   Grimstad 
 (hovedkontor) 

BEMA, sterk leverandør 
også til tyngre sektor. 
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Bedre oversikt, mindre papirarbeid

salg@smartdok.no

www.smartdok.no

ORDRE

TIMER

SPRENGSTOFF

BYGGEKORTLESER

VARER

SKJEMA

VERKTØY

KJØRETØY

RODELISTE

+47 904 03 333

Vi er å treffe på stand nr. 29 og 30

Stor PE-kum
Haplast AS produserer PE-kulverter i PE 
i maks 3,0 meter innvendig diameter, i 
seks meters lengder. Rørene leveres med 
muffe og integrert pakning, som skjøtes 
med en kalibrert spissende.

– På messen vil vi vise denne Ø1600, 
100 prosent tette og strekkfast vannkum 
i PE med helsveiste rørgjennomføringer 
og tett toppløsning. Vi vil og vise våre 
løsninger for store sedimenteringsan-
legg og andre bruksområder for bruk av 
PE-rør, sier daglig leder Geir Hamnvik i 
Haplast AS. 

NØKKELFERDIG: 1600 mm vannkum med 200 
SDR 11-rør. All tilkobling foregår med elektro-
muffer på utsiden av kummen.

Størst i 
gjenvinning
Avfallshåndtering, metallgjenvin-
ning, industriservice, farlig avfall, 
nedstrømsløsninger, husholdnings-
renovasjon, riving, miljøsanering, 
håndtering av masser og sikkerhet-
smakulering.

Jajamen! Norsk Gjenvinning m3 
AS har det.  Folk fra massemottaket 
og industridivisjonen er til stede på 
Arctic Entrepreneur for å fortelle 
mer. 

Asfaltfres

Er det anleggsmesse, så er Ankerløkken 
med. Denne gang har de blant annet 
med seg en Simex PLB 300/350 asfalt-
fres (bildet), en Furukawa FX25S pigg, en 
A-Gripen DGS 12 og en AL-Lift Atomic 
500. 

Selskaper leverer et bredt utvalg utstyr 
tiil gruver, pukkverk, entreprenører og 
annen industri.

1200 kilo 
blikkfang
– Arctic Entrepreneur er en svært viktig 
arena. Her møtes mange i bransjen, og 
de aller fleste som komme dit er beslut-
ningstagere. Vi har også sett at det spesielt 
er de langveisfarende som kommer. Det 
er færre fra lokalmiljøet, sier salgssjef 
Doosan og Bobcat i Rosendal Maskin AS. 

Han ar med selger fra hele landet, og 
stiller med en Bobcat E10 som blikkfang 
og samlingspunkt. 

Viser bredde
Limaco har så mangt i sitt utvalg. Inge 
Dalseth har med seg dette til Arctic 
Entrepreneur: 

• Shifta transportbånd
• Brendon mobil varmtvannsvasker
• Bluemax 950 vifte
• Lumaphore LED arbeidslys
• Ceteor startboostere
• Truxta Bendi 450 minidumper

VISER: Inge Dahlseth i Limaco viser blant 
annet Bluemax vifte og Truxta ”trillebår”. 

Her fra Vei og anlegg sist vår. 

Sender fakturaer for deg
Et enkelt fakturasystem? Som har det du trenger – og ikke mer? 

Hvis det er noe som høres nyttig ut, så kan det hende det er  
www.nyfaktura.no du skal bruke. 

Det er enkelt å bruke, og det er webbasert. Det siste vil si at det ikke trenger 
noen installasjon, og du får det i det uansett hvor du er.  

Snakk med NorKred AS om det. Du finner dem på Arctic Entrepreneur.

Magne Gitmark & Co
Tingsaker, 4790 Lillesand
e-post: m@gitmark.no

Alf Ivar tlf 971 68 450 - 
Thomas tlf 905 99 221

www.gitmark.no - www.remu.�   
  

Bruksområder: 
 Sikting og blanding av 
   jordmasser
 Kompost
 Fylling av grøfter 
 Industri 
 Gjennvinning 
 Stabilisering m.� 

Profesjonelle siktesku�er med høy kapasitet

www.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
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FORESTRY QUALITY HARVESTERS
Forestill deg fremtidens superhogstmaskin som setter føreren, miljøet 
og produktiviteten i sentrum på en helt ny måte. Det er akkurat det 
du får med den nye Komatsu 931. Den nye Stage 4/Final-motoren 
med unikt lavt utslipp og marginalt brennstoff-forbruk. Den nye stille 
hytten med suveren sikt til alle sider som kan om ønskelig leveres 

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

Si hei til neste generasjon superhogstmaskiner.  

KRAFTPAKKEN
3–PUMPSHYDRAULIKK

SUVEREN SIKT

MEDIA HUB

NØKKELLØST SYSTEM

KRAFTOPTIMERT TRANSMISJON OG BOGGI

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

Vi ønsker alle våre kunder 
en god jul og et godt myttår!

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

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

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

 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.
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Servicemaskin 
med rekkevidde 
og presisjon

SKUFF: Maskinen kan godt 
konkurrere med mindre hjullastere. 

(ALLE FOTO: SÖREN JOHANSSON)
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MASKINTEST MERLO TF 3810 MASKINTEST MERLO TF 3810
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Vurdering

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

HYDRAULIKK
Følsomhet 4,5
Hastighet 4
Styrke 4,5

MOTOR/DRIVLINJE
Transportfart 4,5

SERVICE
Daglig ettersyn 4,5
Atkomst service 4,5
Totalt snitt:  4,4

TEKNISKE DATA/
MERLO TF 38.10
Driftsvekt: 8 350 kg
Motor: Deutz 122 hk
Hastighet: 40 km/t
Løftehøyde: 9,6 m
Rekkevidde: 6,3 m
Makslast: 3 500 kg
Støy hytte: 76 dB
Støy ute: 104 dB

STANDARDUTSTYR:
• Merlo HK-feste
• Sideforskyvning av chassi
• Cruise control
• Bomdemping
• Ryggekamera

Grunnpris: Fra 650 000,-

MER INFORMASJON: 
Alpha Maskin AS
www.alphamaskin.no

VI LIKER
s Styrke
s Transpoorthastighet
s Hyttefjæring
s Bomdemping

VI LIKER IKKE
t Plassering dørlås
t Trangt ved deler av motoren

Når maskinen ble levert til test trodde jeg 
det var en vanlig teleskoplaster. Men jeg 
oppdaget snart at jeg hadde fått en hjul-
laster «på kjøpet». Denne maskinen kan 
bli en utfordrer til de mindre hjullasterne 
på markedet. Den er perfekt for service-
jobber, men også for å løfte materialer på 
steder man ikke rekker med en hjullaster. 

Hytte
Hytta har en stor døråpning som gjør det 
lett å komme på plass i førerstolen. Hele 
interiøret med stol, ratt, kontrollspak, 
knapper og instrumenter kjennes veldig 

bra. Førermiljøet har fått et godt løft fra 
tidligere modeller. 

Spaken for å løsne døra når den skal 
stenges sitter bak stolen, neste helt ved 
bakruta. Det gjør det unødig tuklete å 
stenge døra fra førerstolen. 

TF 38.10 har fått en ny type hyttefjæ-
ring som gir bedre førerkomfort enn på 
tidligere modeller. Klimaanlegget er effek-
tivt og støynivået behagelig. 

Vi gir et ekstra pluss for smårom der 
man kan legge mobil og andre småsaker. 
Hydraulikk
Når det gjelder teleskoplastere har vi 

blitt vant til at de brukes mest til å bære 
og løfte gods. Men her har vi en maskin 
som kan fylle mange funksjoner, både på 
byggeplass og i anleggsarbeid. 

Hydraulikken er veldig følsom, både 
ved lasting og planering. Og maskinen er 
sterk så det holder når man fyller skuffa. 

Lastearmsfjæringen (bomdemping) 
er kanon! Den gir en mykere kjøring på 
ujevnt underlagt og i transport. 

Maskinen kan leveres med kraftuttak 
om man skulle sette på redskap som 
krever det. 

En innebygget vekt viser hvor mye som 
lastes i skuffa. Den har en minnefunksjon 
som viser total vekt etter utført kjøring 
eller lasting. 

Maskinen kan leveres med bevegelig 
foraksel som kan stilles i pendel eller 
beveges sideveis. Ved hjelp av et antall 
hydrauliske sylindre kan man da forskyve 

chassiset i side- eller høyderetning. 
Det kan være bra om maskinen står 

på ujevnt underlag og man vil ha hytta 
i vater. Det kan også være bra hvis det 
mangler en desimeter eller to for å få et 
lass på plass. 

Lasteaggregatet kan da flyttes sideveis 
uten at maskinen trenger å flyttes. 

Sånne små finesser setter man pris på. 

Motor og drivlinje
En motor med røslige 609 newtonmeter 
dreiemoment gjør at maskinen fint greier 
både planeringsjobber og å trekke henger. 

Maskinen vi kjørte var utstyret med en 
ny trinnløs kraftfordeling. Den gir kraft 
til hjulene via to separate hydrauliske 
motorer. Ved hard belastning brukes 
begge, mens den ene frikobles når belast-
ningen er lavere. 

Denne typen maskin er bygget for å 

bruke mange ulike typer redskap. Da er 
det viktig å ha god kontroll på gassen. 
Med trinnløs transmisjon er det lettere 
å avpasse farten enn med faste gir. 

Ta kantklipping, for eksempel. Da kan 
man beholde det turtallet klippeaggre-
gatet krever, samtidig som man kjører i 
krabbefart. Det behøves heller ikke like 
mye gass for å starte i motbakke. 

Service og ettersyn
Servicen oppleves enkel på denne maski-
nen. En stor motorluke på høyre side gir 
adgang til store deler av motoren. Den 
eneste ulempen er at motoren sitter 
så tett mot hytta at det blir vanskelig å 
komme til fra innsiden. 

Resten av motoren er legg tilgjenge-
lig, med alle ettersynskomponenter bra 
plassert. Det daglige ettersynet går som 
en dans. n

1 PLANERING: 

Sterk motor og følsom hydraulikk. 

2 LAST: 

Slik er vi vant til å se dem. 

3 LANG: 

Dette får du ikke gjort med hjullasteren. 

4 KONTROLL: 

Følsom hydraulikk. 

5 ÅPNING: 

Motorluka gir god adgang til motoren.

6 ALLSIDIG: 

Merlo TF 38.10 er en ypperlig service-
maskin. 

7 FORAKSEL: 

Kan vippe eller sideforskyves.

8 NY: 

Hyttefjæringen gir ekstra komfort. 

9 FØRERMILJØET: 

Vi trodde vi fikk en vanlig teleskoplaster til test. Men 
vi fikk faktisk en hjullaster på kjøpet. Perfekt for 
servicejobber, men også for å nå inn på steder man 
ikke rekker med hjullaster. 
Av Ronny Larsson

1

2

3

4

5

6

7 8 9
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Minilasternes panservogn

FINSK 
KVALITETS-
PRODUKT

Krever 
ikke MASKIN-
FØRERBEVIS

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

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

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

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

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

NORCAR FORHANDLERE: 

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

Her er Montaberts boretårn med burfri beskyttelse. 
Bruker radio for å beskytte operatør. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

FROGNER: Peder Nielsen i IRM Norge 
sjekker at alt utstyret er klart til det nye 
CPA 222A boretårnet fra Montabert. I 
løpet av dagen kommer bilen som skal ta 
tårnet med til Kjosås Maskin AS. Når du 
leser dette er det montert på en montere 
det på en Volvo 210 graver. 

Radiopanel og displayet til vinkelmå-
lingen er på plass. Det er også en liten, 
gul boks på størrelse med en stor mobil-
telefon. 

I henhold
Den boksen skal operatøren ha på seg. 
Da slipper han å «plages» med et verne-
bur, men tårnet er likevel i henhold til 
regelverket. 

222-tårnet til Kjosås er nemlig det 
første leverte med Montaberts nye, 
burfrie verneløsning. Med radiokommu-
nikasjon mellom operatørens boks og en 
sensor på maskinen sørger teknikken for 
å stoppe tårnet hvis operatøren kommer 
for nær. Omtrent som en «omvendt» 
trådløs dødmannsknapp, og etter samme 
prinsipp som Qmatecs verneløsning 
omtalt i forrige utgave. 

– For å hindre adgang til faresonen 

uansett hvilken stilling boretårnet står 
i, danner systemet en slags «beskyttelses-
boble» med radius på fem meter rundt 
maskinen. Hvis operatøren kommer 
innenfor denne sonen får han et varsel 
om at han er for nær. Hvis han kommer 
nærmere enn tre meter stopper boringen. 
Da må boretårnet restartes manuelt, sier 
senioringeniør Bernard Cadet i Monta-
bert. 

Manuell restart
CPA 222A har en automatisk stangmater. 
– Stopper det driften helt, eller bare redu-
serer når operatøren kommer for nær? 

– Boringen er blokkert. Tårnet må 
restartes. Dette er gjort for å sikret at 
operatøren «lærer» å holde seg unna 
tårnet hele tiden. Dessuten er det et krav 
i EN 16228-standarden: Sensorsystemet 
skal ikke restarte boringen automatisk. 
Det må skje manuelt. For eksempel med 
en låsbar bryter. 

– Regelverket er ikke tindrende klart 
på om det er operatøren som skal være 
vernet mot de bevegelige delene, eller om 
det også skal gjelde for uvedkommende 
som måtte forville seg inn i området.        

Hvordan kan kunden vite at boretårnet 
er i henhold til regelverket?

– Vi er enige i at den nye standarden 
ikke er klar på dette. Montabert har 
tolket reglene som at vernet skal gjelde 
for operatøren. I dokumentasjonen som 
følger med sier vi tydelig at uvedkom-
mende må holdes unna operasjonsom-
rådet. Som med alt annet utstyr er det 
kunden og operatøren som er ansvarlig 
for å organisere arbeidsplassen slik at 
uvedkommende ikke kommer i nærhe-
ten av maskinen, sier Cadet. n

NYTT: Peder Dahl-Nielsen i IRM Norge AS er 
klar til å sende Montabert CPA 222A boretårnet 
til Kjosås Maskin AS. (FOTO: JØRN SØDERHOLM)

BURLØST: Dette utstyret erstatter vernebur på boretårnet. Fem meter unna piper det i den gule 
operatørenheten. Nærmere enn tre meter, så stopper driften. 

VEKTINDIKATOR

LASER

EASYDIGSTIKKSETT

VEIESYSTEMDOKUMENTASJONMaskinstyring
måling & veiiing www.hella.no

Burløst boretårn også fra Montabert
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Desember
3.-4. CPOS leverandør- og brukerkonferanse. Hønefoss. 
24. God jul!

Januar
18. Anleggsmaskinen nr 1
19.-21. Arctic Entrepreneur. Gardermoen

Februar
4.-5. NGU-dagen. Trondheim.
22. Anleggsmaskinen nr 2

Mars
2.-4. Stein i vei. Molde. 
17. Arbeidsgiverdagen (MEF). Gardermoen
21. Anleggsmaskinen nr 3

April
5. Nordbygg. Stockholm
11.-17. Bauma. München, Tyskland. 
22.-28. World Tunneling Congress. San Fransisco USA.
27. Anleggsmaskinen nr 4

Mai 
27.-29. MEFA. Sola/Stavanger
26.-28. MaskinExpo. Stockholm. 
30. Anleggsmaskinen nr 5

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. 
27. Anleggsmaskinen nr 6/7

August
22. Anleggsmaskinen nr 8

September
8.-10. Entreprenad Live. Göteborg. 
9. -11. Dyrsku´n 150 år! Seljord. 
24.-25. Loendagene. Loen.
26. Anleggsmaskinen nr 9

Oktober
17.-20. Yrkes-NM. Bergen. 
24. Anleggsmaskinen nr 10

November 
2. HMS-konferanse MEF, EBA m.fl. Oslo
21. Anleggsmaskinen nr 11

Desember
19. Anleggsmaskinen nr 12
24. God jul!

Hele året
MEF-skolen arrangerer kurs løpende over hele landet.  
Se mef.no for tema og datoer. 

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. 

HJULBRAKKER TIL ALLE 
FORMÅL

VAREHENGERE, SKAPHENGERE, 
MASKINHENGERE, TIPPHENGERE, 

SENKBARE HENGERE OG 
SPESIALHENGERE

BOLIGVOGNER ER VÅR 
SPESIALITET

WIKS AS, wiks.no, telefon 

950 71 777.

HJULBRAKKER, TILHENGERE 
OG PÅBYGG

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

1+1
WARRANTY

ENGCON MIG2

Tilfredsstiller kravene 
iht. maskindirektivet 

2006/42/EF og  
SS-EN ISO 13849-1

Ergonomisk 
utformet

Kan tilpasses  
alle styresystemer 

på markedet

Opptil 7 knapper 
per spak

Opptil tre 
ruller per 

spak

Ny innfesting 
gir svært enkel 

montering

Håndstøtte som 
standard uten 

ekstra kostnad

Enkelt å  
justere  
håndvink- 
elen

Overvåkning med doble 
brytefunksjoner gir maksimal 
sikkerhet

Kan utstyres med tre
ruller og sju knapper, eller 
seks knapper samt FNR-
knapp (frem og tilbake)

Kan ettermonteres 
med valgfrie 
funksjoner

MIG2 er et ergonomisk og gripevennlig håndtak for 
krevende bruk og kan utstyres med 3 ruller og 7 knapper, 
noe som gir totalt 6 ruller og 14 knapper på to håndtak. 
I kombinasjon med styresystemet DC2 kan alle rullene 

brukes samtidig. Det ekstra spesielle ved MIG2 er at det 
kan suppleres med en såkalt håndstøtte. En justerbar 

støtte som hviler mot baksiden av hånden og gir støtte til 
en utoverbevegelse som er relativt anstrengende, da flere 

funksjoner på spaken aktiveres samtidig. En bevegelse 
som kan føre til belastningsskader uten støtte.

Vi er å treffe på 

stand nr. 99

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

SIMPLEX

www.powertools.no

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

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

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

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

Se filmer og utfyllende info på vår hjemmeside
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MEF HAR ORDET

Anleggsbransjen øker antall lærlinger mest
I april 2012 signerte jeg på vegne av våre bransjer en samfunnskontrakt for 
flere læreplasser, sammen med de andre partene i arbeidslivet, kunnskaps-
minster Kristin Halvorsen og fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Kontrakten gikk ut på at vi innen utgangen av 2015 forpliktet oss til å nå 
følgende mål:
• Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent i 2015 i forhold 
til nivået ved utgangen av 2011.  
• Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev. 
• Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev.

I forrige måned møttes partene igjen, nå hos kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen, for å oppsummere status. På vegne av OKAB, MEF og våre 
bransjer kunne jeg rapportere om at i MEF-bedriftene, så har antall lærlin-
ger økt med like oppunder 45 prosent, altså betydelig bedre enn det målet 
som ble satt i 2012. 

Jeg tror imidlertid ikke at samfunnskontrakten i nevneverdig grad har 
bidratt til denne utviklingen. Lærlingeveksten hos oss kan hovedsakelig 
forklares med tradisjonene for lærlingeinntak i våre bransjer, markedsvekst 
og målrettet jobbing av opplæringskontorene våre. Tusen takk til OKAB 
og alle andre som har stått på, resultatet viser at systematisk, målrettet 
arbeid gir god uttelling!

Veksten kunne imidlertid vært enda større hvis politikerne hadde klart å 
ta tak i det som har vært vår hovedutfordring de senere årene, nemlig det 
at antall skoleplasser har vært for lavt sammenlignet med antall søkere og 
sammenlignet med etterspørselen fra næringslivet.   

Når det gjelder det videre arbeidet med læreplasser så er det avgjørende at 
man har som utgangspunkt at ulike bransjer står overfor ulike utfordringer, 
noe som igjen krever ulike tiltak. Kanskje bør målsettingene i en eventuell 
ny kontrakt flyttes fra nasjonal- til regionalnivå. 

Basert på våre bransjers behov vil viktige innsatsområder framover være 
dimensjoneringen av skoletilbudet og økt kvalitet på utdanningen som 
gis i skolene. Herunder må utstyrssituasjonen for de ressurskrevende 
yrkesfagene bedres. 

Et tredje innsatsområde er økt samarbeid mellom skole og bedrift. Skal 
dette skje er vi imidlertid avhengig av at noen får ansvar for å sørge for at 
slike prosesser settes i gang. 

Et siste innsatsområde kan være å styrke rådgiverfunksjonen i skolene. 
Vårt inntrykk er at rådgivere ofte gir karriereråd kun ut fra elevenes faglige 
forutsetninger, ikke etterspørselen fra næringslivet. Rådgivernes forstå-
else av næringslivets behov for arbeidskraft framover må bli bedre. Dette 
kan blant annet løses ved tettere kontakt mellom rådgiverne og partene i 
arbeidslivet på regionalt nivå. 

Vi i MEF er positive til å signere en ny samfunnskontrakt, men det er da 
viktig at en ny avtale også forplikter politikere og opplæringsmyndigheter 
til å følge opp med konkrete tiltak som virker, med virkemidler som er 
tilpasset våre fags utfordringer.

God jul og godt nyttår!

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!

Trond Johannesen
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Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

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

HOVEDKONTORET
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no
www.mef.no

REGION ØST
Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 958 72 000
region.ost@mef.no

REGION SØRØST
Broen 6
3170 Sem
Telefon: 33 35 99 90
region.sorost@mef.no

REGION SØRVEST
Kongensgate 24
4610 Kristiansand
Telefon: 958 38 000
region.sorvest@mef.no

REGION VEST
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg
Telefon: 99 42 89 00
region.vest@mef.no

REGION MIDT
Hornebergveien 1
7038 Trondheim
Telefon: 948 78 000
region.midt@mef.no

REGION NORD
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø
Telefon: 77 62 44 22
region.nord@mef.no

SEKSJON RESSURS
OG MILJØ
- Skog
- Brønn og spesialboring
- Gjenvinning og avfallshåndtering
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
seksjonressursogmiljo@mef.no

MEF-NYTT

Felles styremøte
Styrene i Møre og Romsdal, Nord-Trøn-
delag og Sør-Trøndelag har tradisjon for 
å samles en gang i året, denne gangen 
var alle samlet i Trondheim 13. – 15. 
november. Foruten egne og felles styre-
møte hadde nestleder i hovedstyret, Kjell 
Arne Aurstad informasjon om arbeidet 
i hovedstyret. Vi hadde også besøk av 
Torbjørn Digernes, tidligere rektor ved 
NTNU, som fortalte om det nye NTNU 
med fusjonen fra 1. januar 2016 som da 
blir Norges desidert største universitet. 
Det vil medføre at NTNU får avdelinger 
i Gjøvik og Ålesund, samt at man over 
tid skal samlokalisere alle enheter rundt 
Gløshaugen for avdelingene i Trondheim. 
Denne samlokaliseringen vil bety mye for 
byen, og medføre stor bygge- og anleggs-
aktivitet for NTNU i årene fremover.

Kjell Arne Aurstad hvor han om arbeidet i 
hovedstyret.

Årsmøte i 2016
Årsmøtene for Region Midt blir i 2016 på Scandic Nidelven Hotell i Trondheim. På 
lørdag før selve årsmøtene får vi besøk av blant annet Cecilie Skog. Som vanlig 
blir det uformell middag med underholdning på fredag, fagseminar lørdag formid-
dag og årsmøter lørdag etter lunsj. Årsmøtehelga avsluttes med festmiddag med 
underholdning på lørdag. Sett av helga 4. – 6. mars 2016 for en faglig og sosial 
samling med kolleger - invitasjon kommer på nyåret!

Seksjon ressurs og miljø

Nytt på nett
Det er lansert et nytt nettsted om – og 
for entreprenørskogbruket: www.jobbi-
skogen.no.
Nettsiden er en portal med linker 
til fagartikler, video, kalkulatorer, 
forskningsresultater og annet nyttig stoff 
for deg som jobber i skogen med skogs-
maskiner. Nettsiden utvikles og driftes i 
samarbeid mellom Skog og landskap og 
Skogkurs.

Nettsiden vil bli en varig formidlings-
kanal for målgruppene, og Skogkurs 
har det langsiktig ansvar for drifting og 
utvikling av siden. De tar gjerne imot tips 
og kommentarer til innhold.

- Portalen inneholder mye nytt og 
nyttig for den profesjonelle skogbru-
ker og kan anbefales lagt inn som din 
favoritt, sier Einar Østhassel, seksjonssjef 
i MEF Seksjon Ressurs og miljø

Temadager 
skog - også i år!
Skogavdelingen inviterte sine medlemmer 
til Temadager Skog 13. - 14. november 
på Thon Hotel Opera i Oslo.

De rundt 40 deltakende skogsentrepre-
nører fikk første dag høre en engasjert, 
kunnskapsrik og sentral politiker i FrPs 
landbrukspolitiske talsmann - Morten 
Ørsal Johansen - greie ut om regjeringens 
satsningsområder for enda mer og bære-
kraftig skogsdrift i Norge. 

I tillegg foredro Esben Jensrud fra 
børsmiljøet på Kongsvinger om NOREXE-
COs planer for handel med skogens 
produkter på børs. Et helt nytt konsept, 
også i europeisk sammenheng og som ble 
veldig godt mottatt i salen. 

Dag 2  i programmet foredro  Endre 
Sæther fra SkogData as om nye 
oppgjørsløsninger ved kjøp/ salg av 
tømmer.  

Tradisjonen tro ble Temadager Skog 
også i år markert med en bedre festmid-
dag om kvelden.

Fagtur til Svalbard
Fagturen til Svalbard i april 2016 var så populær at den ble fulltegnet før fristen gikk 
ut. Det vil si at 90 personer drar til mer arktiske strøk i begynnelsen av april. Til infor-
masjon har avdelingsstyrene bestemt at fagturen i 2017 går til Gran Canaria, invita-
sjon til denne turen blir utsendt etter ferien i 2016.

Region Midt

Kursplan for lærlinger 
vinteren 2016
OKAB Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag vil i 2016 samarbeide 
om kurs for lærlinger.

En del av kursene blir satt opp på tre 
forskjellige plasser. Dere får selv avgjøre 
hvor dere vil delta, avhengig av det som 
passer best for den enkelte med tids-
punkt og sted.

Kursene er kostnadsfrie for lærlingene, 
men overnatting og reise dekkes ikke. 
Opplæringskontoret oppfordrer alle til å 
prioritere kursene.
Les mer og meld deg på via MEFs 
medlemsnett.
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AKTUELT AKTUELTMEF-NYTT

Vi ønsker alle

EN RIKTIG GOD JUL
Og benytter samtidig anledningen til å takke for et svært godt 

samarbeid i året som gikk. I over 40 år har If og MEF samarbeidet. 
Vi håper samarbeidet varer i mange år til.

Hvis du lurer på noe – ring en av våre MEF-eksperter
på 815 11 466 eller gå inn på if.no/mef.

I samarbeid med

70
71

6_
0 
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Region Øst

Hage ny leder i MEF avd. Oppland
Svein Nilsplass sluttet den 30. oktober 
som Daglig leder i Lesja Buldozerlag 
AS. Vedtektene i MEF sier at dersom du 
ikke er arbeidstaker eller styremedlem i 
medlemsbedriften, kan du ikke sitte i et 
MEF-styre. Nilsplass måtte derfor gå ut 

av styret i MEF avd. Oppland.
Nestleder Pål Hage, i bedriften Alfred & 
Pål Hage AS, ble på styremøtet konstitu-
ert som styrets leder frem til årsmøtet 
31.03.16. 

Svein Nilsplass ble takket for utmer-

ket innsats som styreleder i perioden 
01.03.2011 til 30.10.2015. I tillegg til 
styreleder, var han også aktiv i flere av 
MEFs utvalg.

Trond Hulleberg fra Hovedstyret i MEF overrakte blomster og gave-
kort. Regionsjef i MEF Region Øst, Espen Alvestad, overrakte diplom fra 
MEF.

Fra venstre Svein Nilsplass og ny leder Pål Hage.

Erfaringskonferansen 
2015
Tradisjonen tro ble det også i år avviklet konferanse i Region Nord 
sammen med Statens vegvesen for erfaringsutveksling og diskusjon.

Hovedtema for årets konferanse var konflikthåndtering. I programmet 
var det innlegg om samhandling, dokumentasjonskrav og tidsaspektet i 
prosjekter fra både entreprenørens og Statens vegvesen ståsted. Det ble 
gode diskusjoner, og det ble utvekslet erfaringer og ideer til hvordan man 
for fremtiden skal bygge veiene sammen på best mulig måte.

Fylkesråd for samferdsel i Troms Ivar B. Prestbakmo var med på hele 
konferansen og hadde selv et innlegg om utfordringene på fylkesveiene, 
og om det er fag eller politikk som styrer prioriteringene på veg.
Et notat med hovedpunktene fra dagen vil bli utarbeidet og delt med 
Statens vegvesen.

Erfaringskonferansen 2016 vil bli arrangert i Bodø 17. november 2016.
Se presentasjonene fra konferansen på MEFs medlemsnett.

Region Nord

Frokostmøte 
på Stortinget
MEF region Nord gjennomførte den 
19.november et hyggelig frokostmøte 
med stortingsbenkene fra Nordland, 
Troms og Finnmark.
MEFs tillitsvalgte, Tore Killi – styreleder 
Troms, Berit Sivertsen – styreleder Nord-
land, og Svein Werner Sundquist – hoved-
styrerepresentanten fra Region Nord 
gjorde en flott innsats for å presentere 
våre kjernesaker og øke stortingsbenkens 
engasjement for situasjonen i vår bransje.

Tema som ble diskutert i møte:
• VA-nettet 
• Flyrutetilbudet i Finnmark og nordre 

deler av Troms 
• Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene  
• Kontraktenes størrelse. 

I tillegg til disse hovedtemaene ble utdan-
ning og rekruttering drøftet. MEF under-
streker at vi er tilfredse med at det er ro 
om våre to landslinjer og at søkerantallet 
til disse linjene øker. Vi har plass til flere 
lærlinger og vi ønsker flere skoleplasser. 
Nedleggelsen av anleggsgartnerlinja på 
Rå VGS, Nord-Norges eneste anleggs-
gartnerlinje, ble drøftet. Dette er en dyr 
utdannelse, på lik linje med maskinfører, 
og vi har bedt om å få en permanent 
statsfinansiering av dette utdanningstil-
budet i nord.

Les mer fra møte på MEFs medlemsnett. 
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SKRYT: – Norges fineste rasteplass, skryter 
byggeleder Stein Morten Lieng i Statens 
vegvesen. Med avdukingen av en 10 meter 
høy og 12 meter lang stålelg kom åpningen 
av rasteplassen på selveste Dagsrevyen. 
Vi har besøkt stedet, og bedriften som hadde 
oppdraget med å bygge den. 

Til da ønsker vi alle lesere 
GOD JUL
GODT NYTT ÅR

NESTE 
NUMMER
Kommer 19. januar
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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

23.NOVEMBER
TRAFIKKSTYRTE
MOBILE TRAFIKKLYS

KJØPE ELLER LEIE - VALGET ER DITT!

Ta kontakt 

med oss

for mer 

informasjon

Bilmonterte
støtputer

Varslings- 
utstyr

Langsgående 
sikring

Sikringsutstyr

Annonse Anleggsmaskin_Varsling og sikring 2015.indd   3 06.10.2015   13:52:46

Vi er å treffe på stand nr. 59
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http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

2015 blir et godt år for Volvo Maskin. Vi har økt våre markedsandeler, og setter ny rekord i antall 
leverte maskiner. Men det er her jobben begynner for oss. Vi skal sørge for at din investering  
skaper verdier i årene som kommer. Vi bygger stadig ut vårt serviceapparat i takt med at maskin- 
populasjonen øker. Med 21 verksteder, 265 mekanikere, 180 servicebiler og totalt 500 service- 
innstillte medarbeidere, er hjelpen aldri langt unna. 

DIN BRANSJE. VÅR STYRKE.

TAKK FOR TILLITEN DERE HAR VIST OSS I ÅRET SOM HAR  
GÅTT - VI SER FREM TIL ET FORTSATT GODT SAMARBEID!

VI ØNSKER ALLE VÅRE KUNDER
OG SAMARBEIDSPARTNERE
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