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• Allsidig og sterk
• SmartLoaderLogic
• Lavt drivstofforbruk
• Antispinn
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Statoilkoppen 2015 har en utvendig stålkonstruksjon som tåler tøff behandling,
og plast innvendig for smakens skyld. Koppen kommer med et forbedret lokk
som er lettere å skru av og på. Lokket har en forbedret klikk-mekanisme som gjør
det lettere å betjene og dermed mer trafikksikkert. Det nye lokket gjør det også
enklere å se om koppen er åpnet eller lukket. Velkommen til Statoil!
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For at du skal være best mulig
forsikret, spør vi ekspertene om råd

Snart jobber
vi alle i skyen

Vi skal ha Norges beste forsikringer for entreprenørbransjen. Derfor er det helt
naturlig for oss å søke råd hos de som kan mest om bransjen – entreprenørene.
Siden 1975 har If og MEF samarbeidet om å skreddersy forsikringer til MEFs medlemmer.
Hvilke dekninger som må være med, hvor store utbetalingene skal være hvis uhellet er ute
– ja til og med hvor mye forsikringene skal koste, blir vi enige om sammen.
Velger du If kan du altså være helt trygg på at forsikringen
din er laget av noen som virkelig kjenner din hverdag.

For å snakke med en av våre MEF-eksperter, ring 815 11 466.
Du kan også lese mer på www.if.no/mef

Fremtiden er fleksibel
Nå kan du ta bedriften din til et nytt nivå når det gjelder effektivitet.
Med Telenor Office 365 får du enkel tilgang til dokumenter, mailer
og kalender uansett hvor du er. Du og dine kollegaer kan jobbe i
samme dokument, mens dere snakker sammen via PC, nettbrett eller
mobil - akkurat som om dere satt i samme rom. Telenor Office 365 er
et komplett arbeidsverktøy som veldig enkelt kan tas i bruk både av
små og store virksomheter. Det er ingen grunn til å utsette effektivitet.
Husk å sjekke dine medlemsfordeler gjennom ditt forbund!

Jobb smartere.
Bedre opplevelser.

70085_0 Inhouse NO

Ring 800 35 925, besøk en Telenor-forhandler
eller se telenor.no/bedrift
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REDAKTØREN
Rekk opp en hånd hvis du har mer praktisk erfaring enn teoretisk utdannelse. Rekk opp den
andre hvis du er i stand til å gjøre en god jobb for dine kunder likevel.
Det gjelder også Trond Fladby (side 16). Han begynte i bransjen da et maskinførerbevis var
teori god nok, og et ADK-sertifikat var naturlig påfyll. Fagbrev har blitt et naturlig påfyll
senere, men Fladby ikke har fått det på plass ennå. Med en solid praktisk erfaring har han
likevel fått sentral godkjenning i klasse 2 for årevis siden.
Nå ser det ut som DiBK har tenkt å stramme inn godkjenningspraksisen. Uten forvarsel sa
direktoratet nei til å fornye Fladbys godkjenning i klasse 2. De sa til og med nei til klasse 1,
med henvisning til at han mangler formell kompetanse.
En saksbehandler ser på papirene at det det mangler et vitnemål og setter et ”avslått”-stempel
på saken. Over natta av driftsgrunnlaget for en liten bedrift i fare.
Først når vi stiller kritiske spørsmål tenker DiBK seg om, og skjønner at de har vært for strenge.
Det er en skremmende maktarroganse og mangel på respekt for den praktiske virkeligheten
den statlige etaten oppviser. Når kravene til å få førerkort blir skjerpet, så gjør ikke det at de
som allerede har førerkort får det inndratt. Her burde det i det minste vært en forhåndsvarsling om at man MÅ oppfylle et bestemt krav til formalkompetanse innen en dato litt
fram i tid om man skal ha fornyet godkjenningen. Ikke bare et bryskt og avvisende ”NJET”.
På den annen side: Det er ikke spesielt vanskelig for en erfaren maskinmann å avlegge prøve
til et fagbrev. Såpass dokumentasjon på kompetanse bør man sørge for.
Dessverre er ikke Fladby alene. Det innrømmer også DiBK. Har du fått
et overraskende avslagsbrev fra DiBK, så vil vi gjerne snakke med deg.
Så til noe langt hyggeligere. Om få dager er det jul. Noen rolige dager med
familie og venner er bra etter en hektisk høst. Vi ønsker deg en riktig god
jul og godt nytt år.
Jørn Søderholm - jos@mef.no
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NYHETER

NRK-artikkel vekker sterke reaksjoner
– Tøv, sier bransjefolk.
– Gjennomarbeidet, utfyllende og relevant, sier
NRK-redaktør.

REAGERTE: Mange
bransjefolk satte
kaffen i halsen over
NRKs artikkel.

Tall
Deretter lister artikkelen opp regnskapstall fra 2013 for firmaene Isachsen,
Implenia, Aurstad, AF-gruppen, Hæhre og
Veidekke. Sistnevnte hadde en resultatgrad på 3 prosent, mens Aurstad hadde
den største lønnsomheten med 9,6
prosent.
Gjennomsnittet for norske børsnoterte
selskaper lå i samme periode rundt 16
prosent.
Lenger ned i artikkelen listes det også
opp personlige ligningstall for eiere og
sentrale ledere i selskapene.
– Dette er folk som vet å ta seg betalt.
Det er mye penger, og det ser ut som
veibygging er veldig lønnsomt, sier
SV-politiker Karin Andersen fra Hedmark
i artikkelen. Hun antyder at entreprenørene skummer fortjeneste på jobber de

LL 100, helautomatisk
Komplett
i koffert med planlaser.
laserKomplett istativ
koffert
lasermottaker,
ogmed
nivellerstang.
mottaker, stativ og nivellerstang.

Alt i en koffert!
Alt i en koffert!

har fått servert av Statens vegvesen, og
etterlyser større innslag av utenlandsk
konkurranse.
Artikkelen vakte sterke reaksjoner i
anleggsbransjen.
– Der er det feil fakta. Vi føler oss
uthengt, og jeg er rystet over en feil
vinkling. Vi har deltatt i konkurranser der
det har vært mellom 4 og 17 tilbydere.
Det viktigste er å konkurrere på like
vilkår, sier Rune Isachsen.
– Tull og tøys, skriver redaktør Arve
Brekkhus i Byggeindustrien.
– Vi kan ikke ha en norsk anleggsbransje som driver på dugnad, sier MEF-sjef
Trond Johannesen.

Diskutert
Artikkelen har blitt delt og diskutert i
stort omfang på Facebook. Blant annet
på Anleggsmaskinens side og i gruppen
”Anleggsbransjen!”.
Distriktsredaktør Inger Johanne Solli
mener artikkelen er både gjennomarbeidet, utfyllende og relevant.

– Ja. Vi har fått både positive og
negative reaksjoner på denne saken. Vi
kan forstå at det føles ubehagelig å få
søkelyset rettet mot seg. Det er medias
og dermed også NRK sin oppgave å rette
søkelys mot forhold i samfunnet. Spesielt
på et område hvor samfunnet bruker
svært mange milliarder. Vår reportasje
fører til at statsråden engasjerer seg, og
inviterer de store utbyggerne til møte,
sier Solli til Anleggsmaskinen.
Hun understreker at redaksjonen i NRK
Hedmark og Oppland gjennom mange
artikler har satt søkelys på den omfattende veiutbyggingen i regionen.
– Alt fra hyggelige rapporter om åpning
av biter av veien til reportasjer om
bompengesatser og om enkeltpersoner
som har fått gode jobbmuligheter. Denne
gangen ønsket vi å sette fokus på entreprenørene og inntjeningen i bransjen. Vi
mener dette er av stor samfunnsmessig
betydning og av interesse for vårt publikum, sier distriktsredaktør Inger Johanne
Solli til Anleggsmaskinen.

MASKIN: Til denne snøryddingssesongen
har Giant kommet med en ny redskapsbærer i sekstonnsklassen. Giant V761T
byr på 145 liter/minutt hydraulisk kapasitet foran, og bør således være egnet til
kjøring med snøfres. Den kjører opptil
37 km/t. Bak hytta sitter en 76 hk Deutz
motor steg IIIB-motor.
– Det er en avansert maskin. Den har
stor hydraulisk kapasitet, flere driftsmodi
på elektronikken og bra med utstyr. Cruisecontrol, for eksempel. Det er en god
maskin til brøyting, sier Øyvind Ottinsen
i Hymax AS.
Han er produktsjef for Giant i selskapet, og svært spent på hvordan maskinen
blir mottatt av markedet. Foreløpig ser
det bra ut: Seks maskiner var forhåndssolgt flere uker før den første maskinen
kom til Norge.
Pris? 600-700 000, avhengig av utstyr.

STIKKSETT

EASYDIG
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GPS Entreprenørpakken
GPS Entreprenørpakken
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teknologi
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teknologi
Spectra Precision® er letteste nettverks GNSS
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Måleboken T41 m/ Survey Pro® programmet på norsk og støtter norske formater og
koordinatsystemer.
(eller
andre
nettverksløsninger)
kommer
tillegg.formater og
Måleboken T41 m/Cpos
Survey
Pro®
programmet
på norsk og
støtter inorske
koordinatsystemer. Cpos (eller andre nettverksløsninger) kommer i tillegg.
Alle priser er eks. mva.
Alle priser er eks. mva.
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VEKTINDIKATOR
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måling & veiiing
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laser
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mottaker
m/fjernkontroll
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m/mm avlesning.
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KLAR: Øyvind Ottinsen i Hymax AS. Her på messa
Park og anlegg nylig.
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)

Maskinstyring

Spectra en
Spectra en
fallslaser
fallslaser
GL
412, 1 falls laser

Ny snøryddingsmaskin
fra Giant.

(SKJERMSKUDD NRK)

Av Jørn Søderholm - jos@mef.no

GUDBRANDSDALEN: NRK Hedmark og
Oppland publiserte i slutten av november
en artikkel om at entreprenørfirmaene
som bygger E6 mellom Oslo og Trondheim håver inn milliarder av kroner.
Artikkelen starter slik:
”De seks norske hovedentreprenørene
på E6-utbygginga hadde i fjor et resultat
før skatt på 1,1 milliarder kroner, viser
en gjennomgang NRK har gjort. Entreprenørfirmaene er svært solide, med en
resultatgrad på opp mot 10 prosent.”

Avansert
6-tonner

Spectra planlaser
Spectra planlaser
komplett
komplett
LL
100, helautomatisk planlaser.

Ringeriksveien
Postboks
91, 155 - 157
Postboks
91,
1313
Vøyenenga
1313
Tlf:
67 Vøyenenga
15 37 80

VEIESYSTEM

www.hella.no
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RYDDER: Importøren har stor tro på Giant V761T
som snørydder.
(FOTO: HYMAX AS)
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Tlf: 6767
1515
3737
8099
Faks:
Faks: 67 15 37 99

Avd.: Bergen Liamyrene 20, 5132 Nyborg
Avd.:
Bergen
5132
Tlf:
55 53
87 40Liamyrene
Faks: 55 20,
53 87
41 Nyborg
Tlf: 55 53 87 40 Faks: 55 53 87 41

Avd.: Trondheim Terminalen 10, 7080 Heimdal
Avd.:
Trondheim
Terminalen
10,857080 Heimdal
Tlf:
72 59
92 80 Faks:
72 59 92
Tlf: 72 59 92 80 Faks: 72 59 92 85

Avd.: Sandnes Kvernelandsv. 143B, 4323 Sandnes
Avd.:
Sandnes
Kvernelandsv.
Tlf:
51 81
18 70 Faks:
51 81 18143B,
78 4323 Sandnes

Tlf: 51 81 18 70 Faks: 51 81 18 78
NORMANN OLSEN MASKIN AS
representerer
samme
NORMANNSpectra
OLSENlasere,
MASKIN
ASkontakt info. som Norgeodesi AS
representerer Spectra lasere, samme kontakt info. som Norgeodesi AS

www.norgeodesi.no
www.norgeodesi.no

NYHETER

Pris til Q-Safe

NYTT OM NAVN
Hymax AS

UTSTYR: Engcons HK-feste Q-safe fikk innovasjonsprisen på
den internasjonale messen GaLaBau i tyske Nürnberg i høst.
– Prisen er en bekreftelse på at Q-Safe er verdens sikreste
redskapsfeste med unike løsninger. Dette inspirerer oss til å
fortsette den brede satsningen på Non Accident Generation
sier Sting Engström, engcons grunnlegger og eier.
Q-Safe er tredobbelt sikret med hydraulisk og mekanisk
låsing samt elektronisk overvåking. Festet er også klargjort for
EC-Oil, Engcons svar på Oilquick, med hydraulisk påkobling av
redskap.

Kjøper 17
mobilkraner

Trond Wiker (47) er ansatt som ny distriktssjef
for Oppland. Han kommer fra Lena Maskin AS,
der han har jobbet med salg siden 2004. Før det
kom han fra transportbransjen.

BRANSJE: Nordic Crane Group har i oktober 2014 bestilt
17 mobilkraner på 80 til 350 tonn fra henholdsvis Liebherr, Grove og Tadano.Maskinenes er planlagt levert i løpet
av 2015 til flere av konsernets avdelinger langs kysten fra
Sør-Sverige til Nord-Norge.
Investeringen koster konsernet rundt 140 millioner kroner.

Skanska Asfalt

Hans Kjetil Stusvik (30) er ansatt som distriktssjef for Skanska Asfalt distrikt Agder. Forgjenger
Stig Lindland er nå er administrerende direktør
for Skanska Asfalt.
Hans Kjetil Stusvik er utdannet økonom. Han
kommer fra en jobb i forsikringsbransjen, mens
sies å kjenne bransjen fra innsiden.

Spesialister innen
boring og sprengning

Sandvik Mining and Construction

Einar Helle Nordbø er fra september ansatt som
Sandvik-selger i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Han kommer fra en tilsvarende stilling hos Atlas
Copco.

Bulder AS

I forrige utgave skrev vi at Espen Garnes hadde begynt som
distriktssjef Møre og Romsdal i Bulder AS. Det ble en kortvarig
affære. Garnes har sluttet i Bulder og gått tilbake til sin tidligere
arbeidsgiver Cramo AS.

HK-FESTE: Q-safe er tredobbelt
sikret mot å miste skuffen.

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

Miljø-lys

Obligatorisk
bombrikke
BIL: Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle
kjøretøy over 3,5 tonn i næring å ha bombrikke ved kjøring
i Norge.
Påbudet ble vedtatt av Stortinget 10. oktober. Ordningen
gjelder for kjøring på hele det norske, offentlige vegnettet.
Innen 1. januar 2015 må derfor alle kjøretøy som omfattes
av påbudet ha tegnet avtale og montert gyldig bombrikke på
riktig måte i frontruten.

Bedre oversikt,
mindre papirarbeid

LEVERINGSDYKTIG: – En solid ressurstilgang til vår leveringsdyktighet,
sier konsernsjef Trond Helge Skretting. (Foto: Nordic Crane Group)
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+47 904 03 333

RODELISTE

VERKTØY: Lumaphore LED 400L er en anleggs- og
områdebelysning i nyeste LED teknologi. Her snakker vi
32 000 Lumen lyseffekt, 50 000 timers levetid, kraftbehov på beskjedne 345 Watt. Den kan lyse opp 1 700
kvadratmeter døgnet rundt i fem år.
Lampen har 20 LED moduler med 42 LEDs på hver
modul. Svikter én LED, så lyser lampa like godt. Veier
6,5 kilo og leveres i koffert. Tre meter teleskopmast er
ekstrautstyr.
Hør med Limaco AS hvis du vil vite mer.

f
ku

SPRENGSTOFF VERKTØY

ORDRE

Våre produkter blir produsert i Norge i RAEX 450 / Slitestål - Produsent av utstyr fra 0,5 til 55 tonns gravemaskiner

Flekkefjord Produkter AS - Svegeskogen 11 - 4400 Flekkefjord
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RASK LEVERING

KJØRETØY
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www.graveutstyr.no

- gir deg gode opplevelser

Tlf 38 32 70 70 post@graveutstyr.no

S I D E 11

NYHETER

Komatsu Forest har
introdusert hele fire nye
hogstmaskiner på én
gang.
MASKIN: Det er selskapets største
produktlansering noen gang. De fire
spenner fra den kompakte tynningsspesialisten 901, via allrounderen 911 og 931
som også greier lett sluttavvirkning, til
951 som er størst og sterkest i programmet . Alle med nytt design, nye hytter
med mulighet til demping og motorer
som oppfyller steg 4-kravene. Maskinene
har et helt nytt hydraulisk system, med
tre pumper og doble hydrauliske kretser.
– De nye maskinene bygger videre på
det velprøvde konseptet med hytte og
kran montert midt på maskinen og en
pendelaksel som sammen med tiltsylindre i hytta gir en unik stabilitet og
førerkomfort. Den nye hytta har fått
bedre sikt både opp- og nedover, 360

Hjelp til
oversikt

graders rotasjon på hytte-/kranenhet og
lavt støynivå, sier Komatsu Forest i en
pressemelding.
Der i gården er man veldig fornøyd
med å være først i bransjen med et
keyless-system som kan styre både
varme, lys og hovedstrøm opptil 300
meter unna.
Alle fire hoggerne har Komatsus smarte
Comfort Boggi, med portaler skjult i
felgene som gir høyere bakkeklaring.

MINST: Komatsu 901 er best på tynning.

STØRST: Komatsu 951 er
størst og sterkest av de
røde.

KVALITET OPPNÅS
IKKE OVER EN NATT
Besøk oss på

UTSTYR: Hender det at du lurer på hvor
verktøy, utstyr og sånt – eller til og med
maskiner – befinner seg? Da kan Trimbles nye Tracker være til hjelp. Det er et
system som gjør det enklere å ha kontroll
på utstyret i sanntid, ved hjelp av RFID*
og GPS.
RFID-etiketter settes på skuffa, klypa,
skiltet, håndverktøyet, containeren eller
maskinen man vil ha kontroll på. Etikettene leses av med en scanner når det
hentes ut av et lager eller container, legges
inn i en bil eller tas i bruk av et arbeidslag. Alt etter bedriftens organisering.
Informasjonen sendes trådløst og
automatisk til en skybasert database der
kontoret og alle involverte har tilgang. På
et elektronisk kart kan man se hvor ting
sist var innom en scanner. Omtrent som at
du kan finne ut hvor en forsendelse med
DHL, UPS eller Posten befinner seg.
Trimble Tracker er primært et hjelpemiddel for ryddighet og oversikt. Det er
ikke ment som et system som kan finne
utstyr hvis det blir stjålet.
– Systemet finner ut hvor utstyret sist
ble scannet inn eller ut. Men det kan også
sende ut nøyaktig posisjon i sanntid med
et modem montert, sier salgssjef Ståle
Eikrem i Sitech Norway AS.

BESØK OSS PÅ MESSEN
OG VÆR MED I TREKNING
Besøk oss på Arctic Entreprenør messen i
januar og vær med i trekningen av et nettbrett
med registreringsløsning som du kan bruke i
din hverdag.
Vi har alt fra enkle registreringsapplikasjoner til
komplette arbeidsordresystemer for nettbrett
og smarttelefoner.
STAND #78
«Den foretrukne IT leverandøren for de som jobber operativt»

Tlf: 22 19 90 20 // firma@sima24.no // www.sima24.no

“På grunn av en særegen produksjonsmetode
blir SØRLANDSMATTA tettere, fastere og
sterkere enn andre skytematter på markedet”

*RFID = Radio Frequency Identification.

AT03474

Fire nye hoggere

Velkommen til vår stand nr. 22
SMP Parts AB
PB 43 – 3051 Mjøndalen
Tel: 32875850 – Faks 32875855
E-mail: sven@smpparts.com
rune@smpparts.com/per.eivind@smpparts.com
youtube.smpparts.com

www.smpparts.com

facebook.smpparts.com

)BOT5IPSOFTWFJt"SFOEBMt5MG
e-post: QPTU!EFLOJOHTNBUFSJFMMOP

linkedin.smpparts.com

www.dekningsmateriell.no
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NYHETER

Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

Skidlaster med ståplass
MASKIN: Hva er detta for no? En spade på hjul? Nei, det er Giants siste
nye: SK 201D. En skidstyrt (bremsestyrt) laster der føreren står bakpå.
Den er 92 cm bred. Kan leveres med både bensin- og dieselmotor, men
importør Hymax AS holder en knapp på en tresylindret Kubota diesel på
20 hk. Importøren får den i hus i februar-mars.

Fortsatt høy
anleggsaktivitet
Bygge- og anleggsnæringen økte produksjonen med 1,6 prosent fra andre til
tredje kvartal, viser sesongjusterte tall.
Sammenliknet med tredje kvartal i fjor
var veksten 5,8 prosent, når tallene er
korrigert for virkedager.
Veksten i anlegg var på 5,6 prosent, mot
1,9 prosent i bygg i tredje kvartal.
Skogsmaskinindeksen
114,0
113,1

112,8

112,0
110,6

110,0
109,4

108,0

107,6

110,4

109,9
109,0

109,4

109,8

107,7

106,4

106,0
105,1

105,5

104,0
102,8

102,9

102,0
101,1

100,0

100,0

Anleggsmaskinindeksen
525,0
505,0
485,0
465,0
445,0
425,0
405,0

KOMPAKT: Føreren står bakpå.

385,0

(FOTO: HYMAX AS)

Måned

KILDE: SSB

KRAFTPAKKE

Unntak fra
vinterdekk-krav
3 PUMPERS HYDRAULIKK
MEDIAHUBB
NØKKELLØST-SYSTEM

Si hei til neste generasjon superhogstmaskiner.

KRAFTOPTIMERT TRANSMISJON
OG BOGGI

FORESTRY QUALITY HARVESTERS
Tenk deg en fremtidig superhogstmaskin som setter operatøren, miljø
og produktiviteten i sentrum på en helt ny måte. Det er akkurat hva
du får med den nye Komatsu 931. Den nye Stage 4 / Final-motoren
med unikt lave utslipp og lavt drivstofforbruk. Den nye stille førerhytta
med nøkkelfrie systemer, mediesenter, Autolev Advanced-tilvalg og

utmerket sikt i alle retninger. Ny transmisjon som gir en fenomenal
fremkommelighet. Og ikke minst, en helt ny 3-pumpers hydraulikk
regulert til dieselmotoren, som gir nærmest superkrefter i form av
produktivitet. Alt i alt, bare hva det moderne skogbruket krever.

Vinterdekk for hengere

LASTEBIL: Statens vegvesen har laget
en liste over dekk som er midlertidig
unntatt fra kravet om vinterdekk:
Forhjul:
245/70R17,5
265/70R17,5
305/70R19,5

LASTEBIL: Fra årsskiftet skal også hengere til tungbilder ha dekk merket som vinterdekk. Her et helt nytt
vinterdekk for hengere: Michelin X Multi Winter T i
dimensjonen 385/65 R22.5. Dekket er beregnet for
vinterbruk og merket med symbolet 3PMSF.
I Norge ble det fra og med vintersesongen
2013/2014 innført strengere krav til dekk på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Kjøretøy i
Norge skal ha 5 mm mønsterdybde på samtlige aksler.
Nytt i Norge denne vinteren er at ekvipasjen skal ha
vinterdekk i samtlige posisjoner, inkludert tilhenger.

Tilhengerhjul:
435/50R19,5
445/45R19,5
455/40R22,5
455/45R22,5

Les mer på
www.vegvesen.no/vinterdekk

HYDREMA 912ES
10 TONN

HYDREMA 922D 2.55
20 TONN

Dumpere for kjøring på veg.
www.komatsuforest.no
AS Hydrema
Tel: 911 99 692

2335 Stange, tlf.: 90178800
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ber@hydrema.com
www.hydrema.no

S I D E 15

AKTUELT

AKTUELT

RIVER: TF Maskin hadde sentral godkjenning i klasse 2. Nå har Direktoratet for byggkvalitet blitt strengere.
(ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM)

Mistet sentral godkjenning etter ”praksisendring” i DiBK

– River beina under oss
Trond Fladby hadde sentral godkjenning i klasse 2. Nylig omorganiserte han
firmaet fra enkeltmannsforetak til AS. Men da sa DiBK nei til å fornye den sentrale
godkjenning. Fladby fikk ikke en gang godkjenning i klasse 1.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no
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RAMMET: Trond og Trine Fladby er rystet over
DiBKs praksis.
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Endring
Sist sommer bestemte han og kona Trine
seg for å gjøre om det personlige foretaket til et AS. De har drevet selskapet
TF Maskin sammen siden 90-tallet.
Sentral godkjenning har han hatt siden

Katastrofe
Nå er Trond og Trine Fladby redd for at
det overraskende avslaget kan få katastrofale konsekvenser for bedriften.
– Kommuner krever sentral godkjenning i klasse 2 av de som skal jobbe for
dem. Man kan søke om lokal godkjenning. Men da må det betales, og da kan
vi glemme å konkurrere om kommunale
jobber. Det sitter en saksbehandler på et

RT
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tiltaksklasse”.
Det er den brutalt nøkterne ordlyden
i brevet Trond Fladby fikk fra Direktoratet for Byggkvalitet i begynnelsen av
november.

1, sier en rystet Trond Fladby.
I tillegg til Trond og kona Trine har
firmaet fem ansatte og én innleid. Åtte
personer er i arbeid hver dag, i en virksomhet som omsetter ni millioner. At
virksomheten har vokst såpass er årsaken
til overgangen fra personlig foretak til AS.

FO

RØYKEN: ”Foretaket har dermed ikke
dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det er søkt om. (...) Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å
innvilge godkjenningsklasse i en lavere

1999 i klasse 1. Den andre treårsperioden med godkjenning i klasse 2 går ut nå
kommende januar. Med ny selskapsform
følger også en nytt organisasjonsnummer. Sentral godkjenning er knyttet til
dette nummeret. Fladby regnet med at
det skulle være en ren formalitet å få
sentral godkjenning ”overført” til det
nye selskapet.
Men den gang ei. DiBK avslo søknaden
om godkjenning klasse 2, og ville ikke en
gang gi godkjenning i klasse 1. Årsak:
Trond Fladby mangler fagbrev.
– Jeg har blitt dum og ubrukelig over
natta. Da jeg fikk godkjenning i 99 gikk
det på erfaring, og jeg fikk godkjenning på
grunn av praksis. Nå forlanger de fagbrev.
Jeg får ikke en gang godkjenning i klasse

AKTUELT

– Vi var
for strenge

ERFAREN: Trond Fladby har hatt sentral godkjenning siden 1999. Har også deltatt på klasse 3-jobber.

kontor inne i Oslo og hugger hodet av oss.
Dette avslaget river beina under virksomheten vår. Når det innføres nye regler for
å få førekort, så tar de ikke førerkortet
ifra folk som allerede har det? Det henger
ikke på greip, sier Trond Fladby.
Maskinentreprenørenes Forbund
(MEF) har tatt denne saken opp med
Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).
Spesialrådgiver Finn N. Bangsund i MEF
har selv vært i kontakt med DiBK. Der
har han fått vite at avslaget til TF Maskin
AS henger sammen med at direktoratet
har strammet inn praksisen for hvordan
de vurderer kvalifiserende praksis som
kompensasjon for manglende utdanning.
Den innstrammingen har til nå vært
ukjent for Bangsund.
– Vi stiller spørsmål ved om direktoratet har vurdert konsekvensene av praksisendringen, som kan medføre at bedrifter
går konkurs. Offentlige og større private
oppdragsgiver stiller nemlig krav om at
entreprenørene har sentral godkjenning.
En del kommuner stiller også krav om
SIDE 18

tiltaksklasse 2 for å grave i offentlig vei,
sier Finn N. Bangsund.
Han er kritisk til direktoratets håndtering, og en nærmest ”hemmelig” praksis
endring.
– Bedriftens faglige kvalifikasjoner
er de samme som tidligere. Det eneste
bedriften har gjort er å organisere seg
om til et aksjeselskap med nytt organisasjonsnummer. Vi kan ikke ha en situasjon
hvor myndighetene endrer sin praksis slik
at bedrifter som tidligere er gitt sentral
godkjenning innen tiltaksklasse 2 i neste
omgang fratas godkjenningen helt, sier
Bangsund.
Stramme inn
Han avviser ikke at godkjenningsmyndigheten kan ha gode grunner for å
stramme inn praksis. Men MEF mener
det er uholdbart dersom dette medfører at bedrifter som allerede har hatt en
sentral godkjenning i lengere tid mister
den uten forvarsel. Det kan bety kroken
på døren for bedriften.

– Vi mener at det i utgangspunktet
bør stilles krav om formalkompetanse
for å kunne få sentral godkjenning. Men
samtidig er det nå slik at anleggsbransjen
består av en rekke små bedrifter drevet
av erfarne personer som ikke har fagbrev.
Disse bedriftene har opparbeidet seg lang
og god realkompetanse innen anleggsteknikk og innen det å drive en bedrift.
De utgjør en viktig del av kapasiteten i
bransjen og må ivaretas, sier Bangsund.
Bedrifter som ikke har fagbrev har
anledning til å skaffe seg dette ved å
henvende seg til fylkeskommunen og
avlegge en fagprøve. Spesialrådgiver
Finn N. Bangsund oppfordrer berørte
MEF-medlemsbedrifter til å gjøre dette.
MEF er redd for at flere bedrifter er
i samme situasjon som TF Maskin AS.
Forbundet er i dialog med DiBK for å få
direktoratet til å la foretak som tidligere
er gitt sentral godkjenning få beholde
den.
– I det minste frem til at de har skaffet
seg formalkompetanse. n
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Etter at MEF og Anleggsmaskinen tok opp saken har Direktoratet for byggkvalitet snudd. Fladbys firma TF Maskin
AS får likevel sentral godkjenning, men kun i klasse 1.
– I tilfellet TF Maskin AS var vi for strenge. Vi har funnet
grunnlag for å omgjøre det opprinnelige vedtaket, fordi
det la for lite vekt på realkompetansen.
Det sier avdelingsdirektør Steinar Fretheim i Direktoratet for byggkvalitets avdeling for sentral godkjenning.
Da firmaet fikk nytt organisasjonsnummer i forbindelse
med skifte av eierform ble det saksbehandlet som en ny
søknad.
– Foretak skal ha tilstrekkelig formell kompetanse
og relevant erfaring for å få sentral godkjenning. For
tiltaksklasse 1 kreves fagbrev og minimum to års relevant praksis ved første gangs søknad. Vi har mulighet til
å la realkompetanse gjennom lang erfaring kompensere
for mangel på formalkompetanse. Vi ser for eksempel at
mange av de gode, klassiske maskinentreprenørbedriftene har et maskinførerbevis i ”bunn”, og praksis fra før
godkjenningsordningen startet opp. Realkompetansen
har en verdi, og det skal den fortsatt ha. Også i arbeidet
med den nye godkjenningsordningen i 2015.
– Hvor mange andre bedrifter må forberede seg på å få
sine sentrale godkjenning sett på med nye øyne?
– Vi vet at det er en del bedrifter i samme situasjon
som TF Maskin. Bedrifter som startet opp for mange år
siden, med maskinførerbevis, ADK-sertifikat og forskjellige
bransjekurs som teoretisk grunnlag, og som har skaffet seg
mye erfaring. Realkompetansen har alltid vært en del av
vurderingen, og skal fortsatt være det. Den vurderingen
kan være vanskelig.
– Har flyttingen fra Oslo til Gjøvik noe med dette å
gjøre?
– Nei. Men vi prøver å være mer tydelige på kvalifikasjonskravene nå enn før. For at vi skal få en likest mulig
saksbehandling er det viktig at vi forholder oss til gjeldende
regelverk. Men vi må også utøve godt skjønn der det er
nødvendig, sier Steinar Fretheim.
TF Maskin AS hadde godkjenning i klasse 2, men får
nå i klasse 1. DiBK gir en åpning for godkjenning i klasse
2, hvis det blir ”anskaffet” et fagbrev.
– Det er vanskelig å si konkret, da det griper langt inn i
saksbehandling. Generelt er kvalifikasjonene for klasse 2
teknisk fagskole eller mesterbrev og tre års praksis. Det kan
hende realkompetanse kan være en del av den vurderingen.
Men det gjelder ikke fra klasse 2 til 3. Der er kravet til
teoretisk kompetanse fast, understreker Steinar Fretheim.
Trond Fladby er glad han i det minste får tilbake sentral
godkjenning i klasse 1.
I løpet av 2015 skal den sentrale godkjenningsordningen
endres.
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Opplev utviklingen
R922: Høy ytelse og økonomisk
• Innovativt vedlikeholdskonsept
for høyere produktivitet.
• Panorama sikt i maskinen og
integrert ROPS-hyttestruktur
for økt sikkerhet.
• Hydraulikksystem med
positiv-kontroll for mer
flytende bevegelser.

Liebherr-Norge
Elvesletta 15
2323 Ingeberg
Tlf: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com

www.liebherr.no
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Prosjekt – Kadettangen steinfylling

Skal deponere
850.000 tonn
stein i sjøen
Kadettangen ved Sandvika er et yndet badeområde om
sommeren, og like populært som islagt turområde på vinteren.
Ved hjelp av tunnelmasser fra E-16-utbyggingen, skal
landarealet nå bli 17 mål større.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Sted: Sandvika

FAKTA
Hva: Mottak og utlegging av
stein (inkl. forberedende arbeider) i forbindelse med utvikling
av Kadettangen fjordpark.
Oppstart: Oktober 2014
Ferdigstillelse: Våren 2017
Kontraktssum: Ca. NOK 50 mill.
(eks. mva.)
Byggherre: Bærum kommune
Entrepriseform: Topaas og Haug
er hovedentreprenør (Agder
Marine er UE på sjøarbeidene og
BAT Cofra er UE på innstallering
av vertikaldren).
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GRUSTAK: Sanda som senkes
ned på sjøbunnen i Sandvika,
hentes fra Meren grustak i
Lier. Totalt 30.000 tonn sand
skal kjøres ut ved hjelp av 16
tippbiler med henger som kjører
kontinuerlig 12 timer i døgnet.

OMBYGD CAT390: For å sette ned vertikaldrenene,
brukes en spesialombygd CAT390. Maskinen er
utstyrt med ekstra motvekter for å tåle vekten av
det 54 meter høye tårnet. BAT Cofras prosjektleder, Fredrik Sjölin, står bak Tore Haug.

VINN-VINN: – Det blir kort transport for de store
steinmassene, og en vinn-vinn-situasjon for både
kommunen og Vegvesenet, sier prosjektleder og
hovedeier i Topaas og Haug, Tore Haug.

er imidlertid ikke bare å slippe enorme
mengder stein ut i vannet. Det kreves
møysommelig planlegging og forberedelser.
Siltgardin
– Det vi driver med akkurat nå er å fylle

ut 35 dekar av sjøbunnen med sand.
Totalt 30.000 tonn sand skal kjøres ut
i løpet av tre uker. Ved hjelp av lekter
legger vi ut to lag sand, først ett på ca.
20 cm og deretter ett på ca. 30 cm. Det
samlede laget på 50 cm sand er en del
av forberedelsene som må gjøres for å

AT01169

SANDVIKA: I forbindelse med nye E16
mellom Sandvika og Wøyen, skal den 2,3
kilometer lange Bjørnegårdtunnelen
bygges fra E18 i Sandvika til krysset ved
Bærumsveien. Når arbeidene med tunnelen begynner neste år, skal de utsprengte
steinmassene fraktes til Kadettangen. Det

Vinn-vinn
Når det gjelder utfyllingen av Kadett
tangen, har Bærum kommune inngått
avtale med Statens vegvesen om mottak
av tunnelsteinen for å utvide og videreutvikle et eksisterende friluftsområde.
– Det blir kort transport for de store
steinmassene, og en vinn-vinn-situasjon
for både kommunen og Vegvesenet. Det
har vært snakket om dette prosjektet i
lang tid, så tunnelutbyggingen kom svært
beleilig, slik at man kunne utnytte steinmassene derfra, sier Haug.
– Vi skal fylle opp med 850.000 tonn
stein, først til kote minus 6 med lekter
og videre opp til kote 2 fra land. Deretter
skal det ligge et års tid for å sette seg,
før massene skal omdisponeres og den
siste finishen skal tas. Det blir en egen
entreprise senere, som vi nok kommer
til å regne på.
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Ombygd CAT390
For å sette ned vertikaldrenene, bruker
BAT Cofra en spesialombygd beltegraver
av typen CAT390.
– Maskinen er utstyrt med ekstra
motvekter for å tåle vekten av det 54
meter høye tårnet. Den har en totalvekt
på mellom 115 og 120 tonn, og ble fraktet
inn til Kadettangen fra Uddevalla på en
stor lekter. For å presse vertikaldrenene
tilstrekkelig langt ned i leiren opererer
maskinen med 11 tonns presskraft, forteller Haug.
– Det er ekstremt bløt leire her. Leirelaget er fra 10 til 45 meter tykt og ligger rett
på fjellet. Totalt skal over 11.000 dren ned
i leieren, og vi klarer å sette ned ca. 150
om dagen. Inne i hytta kan maskinføreren
følge med på en dataskjerm, som viser
hvor stor motstand det til enhver tid er
under monteringen av vertikaldrenene,
forklarer svenske Fredrik Sjölin, BAT
S I D E 23
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Vertikaldren
Før steinmassene slippes ned, må entreprenøren forsikre seg om at sjøbunnen
tåler det ekstra trykket det medfører.
Dette løses ved å sette ned drøyt 11.000
vertikaldren på sjøbunnen.
– Vertikaldren er tynne drensrør som
presses loddrett ned i leira og som funge-

rer nesten som sugerør. Når man belaster den bløte leiren på sjøbunnen med
steinmassene, vil poretrykket i leira øke.
Det overskytende vannet vil på grunn av
trykkøkning etter oppfyllingen evakuere
gjennom vertikaldrenene slik at poretrykket i leira raskere normaliserer seg.
Drenene har en kjerne av plast og en
spesialtilpasset fiberduk som omslutter
plastkjernen, designet med tanke på at
det ikke skal tette seg, forklarer Haug.
– Drenene skal fylle hele arealet på
35.000 kvadratmeter. De plasseres i et
rutenett med avstand på 1,8 meter, og har
en total lengde på 275 kilometer. Det er
svensk-nederlandske BAT Cofra AB som
står for selve drensinstallasjonen.

RT
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Senkes fra lekter
Sanda som senkes ned på sjøbunnen i
Sandvika, henter Topaas og Haug fra
Meren grustak i Lier.
– Anleggsleder Trond Ellstrøm styrer
sikting, opplasting og transport av sandmassene. Det går ut ca. 10.000 tonn sand
i uka og vi har 16 hengerbiler som kjører
kontinuerlig 12 timer i døgnet, fra klokka
sju om morgenen til sju på kvelden. Vi
leier en del biler fra Transportsentralen i
Asker og Bærum, og har noen egne biler.
Det er Agder Marine som gjør selve sjøarbeidene for oss, altså senker ned sanden.
Det gjøres som sagt fra en lekter, som tar
ca. 100 kubikkmeter om gangen, forteller
Haug.
– På grustaket har vi med vårt eget
sikteverk og to hjullastere som går konti-

nuerlig. Det samme sikteverket brukte vi
også på Diagonale- og Deichmann-tomtene i Bjørvika tidligere i år, hvor vi hadde
kontrakt på utgraving og sortering av
massene. Vi sikta ut alle massene for å
slippe å kjøre vekk alt som forurensede
masser. Det som var forurenset ble kjørt
til mottak på Langøya, mens de rene
massene ble gjenbrukt.

FO
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ta imot de store mengdene stein, og skal
bl.a. hindre at sjøbunnen virvles opp og
sprer eventuelle forurensede masser,
forteller prosjektleder og hovedeier i
Topaas og Haug, Tore Haug. Topaas og
Haug er hovedentreprenør for mottak
og utlegging av stein i forbindelse med
utvikling av Kadettangen fjordpark, og
disse forberedende arbeidene inngår i
kontrakten.
– Vi har for øvrig satt ut en 8000
kvadratmeter stor og 1 kilometer lang
siltgardin i vannet, som ytterligere
hindrer grums og løsmasser fra å spre
seg utover det definerte anleggsområdet. Siltgardinen følger sjøbunnen og er
mellom 5 og 15 meter dyp. Den er ikke
festet til sjøbunnen, men har en kjetting
nederst, som gjør at den holder seg tett
mot bunnen, sier han.

PROSJEKT
LEKTER: Sanden senkes ned fra
denne lekteren. Den tar ca. 100
kubikkmeter om gangen.

MASKINSTYRING: Inne i hytta kan maskinføreren
se hvor stor motstand det til enhver tid er under
monteringen av vertikaldrenene. De røde prikkene
er der drenene skal settes ned.

2

3

Cofras prosjektleder.
– Sist vi var her til lands og gjorde
dette, var på Sørenga i forbindelse med
en skipsstøtvoll som ble etablert utenfor
utstikkeren der. Tidligere har vi gjort det
samme ved operaen i Bjørvika i forbin-

delse med en tilsvarende skipsstøtvoll der.
Sjøbunnen overvåkes
Hele poenget med vertikaldrenene er
å unngå en utglidning eller ras under
sjøbunnen når belastningen og trykket

øker. Derfor er det viktig å kontinuerlig
overvåke sjøbunnen når steinmassene
skal dumpes i sjøen.
– Det skal installeres poretrykksmålere
fem, ti og femten meter ned i leirelaget,
for å registrere hvordan poretrykket øker

www.dieseltank.no

når vi fyller på med stein. I tillegg skal
det installeres setningsmålere på selve
havbunnen, for å se hvor mye den eventuelt setter seg, sier Haug.
– Dersom det blir utslag av noe særlig
grad på målingene, må jobben stanses
midlertidig, til poretrykket har stabilisert seg. Steinmassene fra tunnelen må
i tilfelle mellomlagres. Det er for øvrig
firmaet Cautus Geo som skal utføre disse
målingene. Det er det samme selskapet
som måler og overvåker den etter hvert
så velkjente Mannen på Vestlandet, som
var i ferd med å rase ut. n

Se
 vårt
 brede utvalg av
hjulbrakker
 og tilhengere på
vår
 hjemmeside!

WIKS
 AS - www.wiks.no
Tlf:
 950 71 777
A

Tel 71 22 60 90 E-post: tank@procut.no

MER LAND: Bærum kommune har inngått avtale
med Statens vegvesen om mottak av tunnelsteinen for å utvide og videreutvikle dette eksisterende friluftsområdet. Landarealet skal bli
17.000 kvadratmeter større.

AT02004

1

Vertikaldren er tynne drensrør (1) som kommer på store ruller (2). De presses loddrett ned i leira og blir stående på bunnen ved hjelp av en ankerplate (3). Det
overskytende vannet vil på grunn av trykkøkningen evakuere gjennom vertikaldrenene slik at poretrykket i leira raskere normaliserer seg.
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Vil lage bedre info om ledninger i bakken
Det jobbes med enklere og bedre metoder for levering
av data om ledninger og rør i bakken. Entreprenører
vil få bestillinger på dokumentasjon i GML-filer.

LEDNINGER: Bedre informasjon skal redusere behov
for avdekking med suging og fare for overgraving.
(ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM)

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Har du vært borti gravesaker med dårlig
informasjon om kabler og rør i bakken?
Sannsynligvis. Kanskje har du vært borti
kablene også. I verste fall revet av kabler
eller rør som ”ingen” visste lå akkurat der
skuffa gikk i bakken.
Datafagfolk fra byggherrer, entreprenører og programvareleverandører har i
årevis arbeidet med å forbedre informasjon om ledninger i bakken.
Nylig har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt 300 000 kroner
til et prosjekt som utgjør en liten men
viktig del i den store info-helheten: Lage
en produktspesifikasjon på utforming
av stikningsdata og data som leveres til
ledningseiere.
Byggherrer
I tillegg har Jernbaneverket, Statens vegvesen, Avinor og Oslo Vann og avløp gått inn
med 100 000 kroner og 100 arbeidstimer
hver.
– Hensikten er å etablere en konsensus i bransjen om hva ting i bakken heter
og hvordan det henger sammen. Dette
skal være maskinlesbart, og da stilles det
strenge krav til presise data. Prosjektet skal
lage en produktspesifikasjon på hvordan
data til ledningseiere skal se ut, og hvordan
stikningsdata skal være. Dette skal brukes
til å lage en oppskrift på GML*-data og
GML eksempelfiler, sier Inger Hokstad.
Hun er leder i BA-Nettverket, en
sammenslutning av fagfolk innen bygg og

et sammensurium av lagringssteder
og formater som i liten grad ”snakker”
sammen. Det vil både myndigheter og
bransjen gjøre noe med.
Fagdirektør Magnar Danielsen i
Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterte på seminaret om hvilke
ambisjoner departementet har når det
gjelder digitalisering og effektivsering av
dataflyten i bygge- og anleggsnæringen.
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3D-utfordringer
Overgangen til 3D-prosjektering gir store
muligheter, men også store utfordringer.
Èn standard for ledningsinformasjon er en
viktig komponent. Og det kommer mer.
– Vi vil teste ut arbeidsflyten, fra maskin
og håndholdt terminal ute i grøfta til
ledningseiers system. Det er viktig å få
tatt vare på data. Hvis vi er flinke til å ta
vare på 3D-data, så kan de brukes igjen
senere. 3D-prosjekteringen lager store

datamodeller vi i dag ikke har et regime
på å forvalte, sa Danielsen.
Han orienterte om kommende standardisering av avstandskrav i grøft, og
kostnadsfordeling mellom ledningseiere
i fellesgrøfter.
– Det er satt ned en arbeidsgruppe
for å kartlegge graveskader. Jeg håper en
rapport skal være klar på vårparten, sa
Magnar Danielsen.
– Hvilke nøyaktighetskrav snakker vi

A N L EG G S M A S K I N E N | N R . 12 | D E S E M B E R 2014

om, spurte en i salen.
– Det er ennå usikkert. Det foreligger
et forslag på ti centimeter i X-Y og tre
centimeter i Z. Men det er altså usikkert.
Det viktigste er å få inn en Z-verdi, sa
Danielsen. n
*GML: Geographic Markup Language.
Internasjonalt anerkjent standard data
språk for geografiske data.
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Bestillinger
– Hva blir konsekvensen av dette for
norske entreprenører?
– De fire store byggherrene vil på
kort tid bli i stand til å kreve data som
inneholder mye mer informasjon enn
før. Entreprenørene vil få bestillinger
på GML-filer. Leverandørene kan gjøre
programvaren i stand til å levere disse
dataene når det er på et enhetlig språk.
Data fra ulike prosjekter kan enkelt
sammenstilles og gjenbrukes, uten behov
for konvertering til formater som fjerner
informasjon, sier Hokstad.
Prosjektet ble presentert på et seminar i
BA-Nettverket i Oslo i midten av november.
Data er det nok av. Men de finnes i

RT
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anlegg som er opptatt av dataflyt i næringen. Det er BA-Nettverket som koordinerer prosjektet med produktspesifikasjonen.
– Hvorfor GML? SOSI er vel det mest
vanlige formatet i Norge?
– Bruk av GML gir større muligheter
for å bruke internasjonale systemer enn
det særnorske SOSI, sier hun.

FO

«De fire store
byggherrene vil på
kort tid bli i stand
til å kreve data som
inneholder mye
mer informasjon
enn før.» Inger Hokstad

PROSJEKT: Inger Hokstad i BA-Nettverket og
fagdirektør Magnar Sekse i KMD.

DATAFLYT

DRIFTSKONTRAKT: ”braFelt
NVDB” er testet på en driftskontrakt i Orkdal. (Screenshot
fra programmet)

Om 100 år...
..har jernbanen blitt tvunget å
bytte sviller inntil 7 ganger...

...Men ditt Uponor Ultra spillvannsystem er fortsatt inntakt.
Trygge løsninger for vann og avløp er grunnlaget for et bærekraftig
samfunn. Derfor har vi utvidet Uponor Ultra-familie med to nye løsninger
for spillvann. Begge sikrer tetthet og minimerer risikoen for lekkasje. Nå
består familie av Uponor Ultra Rib 2, med sin unike ribbede konstruksjon
som varer i mer enn 100 år, Ultra Double, Ultra Classic. Alle systemer er
selvsagt sertifiserte ihht Nordic Poly Mark.

Mer om trygge, bærekraftige og langsiktige løsninger for
spillvann i det nordiske klimaet: www.uponor.no

Direkterapport fra grøfta
Innmåling av objekter i
vei og VA kan gjøres helt
klart til SOSI-rapportering
på en håndholdt enhet ute
i felt. Det kan spare mye
kontortid.

FELLES FOR ULTRA FAMILIEN:
• In-line muffe for å sikre tetthet og eliminere risikoen
for lekkasje. Antall skjøter reduseres med 50 prosent.
• Enkel dimensjonering med kompatible systemer fra
110-680 mm.
• Rørets innside er lys for enkel inspeksjon.
• Hele sortimentet oppfyller kravene til Nordic Poly Mark,
Ultra Rib 2 med nesten dobbelt sikkerhetsmargin og
en påvist livslengde på mer enn 100 år.
• Laget av Polypropylen - ett aktivt materiale som
ivaretar både kvalitet og miljøhensyn.
• Markedets mest komplette sortiment av kummer.

REGISTRERING: Lars Mjølhus fra
Geomatikk IKT demonstrerer
braFelt. Funker på alle enheter med
Windows Mobile.

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

”braFelt NVDB” heter hjelpemiddelet,
og kommer fra Geomatikk IKT AS. Det
er en bit programvare som installeres på
enheter som bruker Windows Mobile.
Den gjør det mulig å sette egenskapsdata på objekter direkte fra objektlisten
i NVDB*, og reduserer dermed muligheten for feilmeldinger i forbindelse med
rapportering til NVDB og FKB**.
Felt
– Alt arbeid gjøres i felt, på den håndholdte enheten. Man får en nøyaktig
innmåling med GNSS og CPOS. Man

får også fylt ut alle egenskapsdata i
felt. Dermed er all informasjon klart til
SOSI-rapportering. Man slipper 2-3 dager
på kontoret, etter feltarbeidet. Trykk på
knappen, så er alt klart til rapportering
i riktig format, forteller Lars Mjølhus i
Geomatikk IKT.
”braFelt NVDB” kan rapportere til
både NVDB og FKB. I tillegg til enheter
med Windows Mobile kan den brukes på
telefoner eller brett med Android. Men
med kun innebygget GPS i disse vil det
ikke gi den samme nøyaktigheten som på
Windows-utstyr som kan stedfeste med
GNSS og CPOS.
Driftskontrakt
Geomatikk IKT gjennomførte tidligere i
år et pilotprosjekt med «braFelt NVDB»
sammen med Statens vegvesen region
midt og Mesta.
– På en driftskontrakt i Orkdal ble det
gjennomført registrering av stikkrenner,
skiltpunkt og skiltplater. Statens vegvesen
benyttet også løsningen til å registrere
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bergsikring på en utvalgt veistrekning.
Det hele foregikk altså på en håndholdt
Trimble GNSS stikningsrover, der alle
data ble klargjort for rapportering samtidig med feltarbeidet, sier Lars Mjølhus.
Også i programvaren Gemini Terreng
& Entreprenør har det blitt enklere å legge
inn egenskapsdata for å få SOSI-rapporteringen til NVDB riktig på første forsøk.
I versjon 11 av programmet – som nå er i
ferd med å rulles ut – er en NVDB-API***
inkludert.
– Man slipper manuelle oppdateringer av data for beskrivelse. Dette hentes
dynamisk fra NVDB, sier Trond Vindenes
i Gemini-produsent Powel AS.
Han presenterte nyheten på et møte i
BA-Nettverket nylig. n
*NVDB: Norsk veidatabank
**FKB: Felles kartdatabase
***API: Application Programming Inter
face. Gjør det mulig for ett dataprogram
å kommunisere med et annet.
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Når presisjon teller

AKTUELT

1

SKÅNSOMT:
Kryssingsområdet inneholder blant annet verneverdige tømmerlenser.
(FOTO: KJELDAAS AS)

2

RIGG:
En Herrenknecht HK 250 T
har kommet til Norge. Den
trekker 250 tonn.
(FOTO: VISSER & SMIT HANAB)

3

STOLT:
Thor Ambjørn Kjeldaas (t.v.)
og MIRA-sjef Adel Al-Jumaily signerer kontrakten.

(FOTO: MIRA)

4

20 METER:
PE-ledningene sveises
sammen før de trekkes inn.
(FOTO: KJELDAAS AS)

1

3

2

4

Rekord-boring under Glomma
Kjeldaas AS henter inn en av Europas største
borerigger til rekordoppdrag. Skal trekke en 450 mm
PE-ledning nær halvannen kilometer under Glomma i
Akershus.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SØRUM: Vestfoldfirmaet Kjeldaas AS har
fått en kontrakt med Midtre Romerike
Avløpsselskap IKS (MIRA) om boring av
VA-ledninger under Glomma. Ledningene skal overføre avløpsvann fra store
deler av regionen fram til det planlagte
renseanlegget i Sørum.
Nederland
Kjeldaas AS prosjekterer. Til å gjøre selve
boringen under Glomma har selskapet
hentet inn Visser & Smit Hanab fra
Nederland, en betydelig internasjonal
aktør innen sammenhengende retningsSIDE 30

styrt horisontal boring. Nederlenderne
har med seg en Herrenknecht HK 250
T, en av Europas største borerigger av
denne typen. Den har en trekkraft på 250
tonn. Med Herrenknechts ”Pipe Thruster” ekstrautstyr kan det trekkes med hele
750 tonn i utgangshull. Det gjør det mulig
å bore og trekke sammehengende ledninger på opp mot 2 000 meter.
– Med Visser & Smit Hanab sin
teknologi lar dette seg gjøre både raskt
og presist. Installasjonen skjer på en
skånsom måte både for miljøet og øvrige
omgivelser, sier prosjektleder i Kjeldaas

AS, Hendrik Panman.
Den ene kryssingen under elva blir på
ca 1 400 meter på strekningen Tangen –
Hammeren i Sørum. Her skal det etableres en avløpsledning med diameter 450
mm.
– Så vidt vi vet, vil dette bli ny rekord
i sammenhengende boring og trekking
av VA-ledninger på land i Norge, sier
Panman.
I tillegg skal det bores en 355 mm
ledning for vann og en 315 mm for
avløp parallelt over en strekning på ca
820 meter mellom Øya og Strandengen
i Fetsund.
Glomma er opptil 10 meter dyp i
området. Ledningene er i PE, og sveises
sammen av 20 meters lengder før inntrekking i borehullet. Arbeidene starter opp
i desember 2014 og forventes ferdigstilt
innen 1. mars 2015. n
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iCON iCP40 3D - maskinstyring
Møt oss på
Arctic Entrepreneur
den 20-22 januar
på Gardermoen

Jobb med ferdig prosjekt eller deﬁner prosjekt
selv fra maskinen. Med 3D oppnår du et
raskere og mer presist resultat.

AKTUELT

AKTUELT

Bonus for miljøvennlig kjøring
Sjåførene hos Johs Sylten AS får som de første i landet
bonus for miljøvennlig anleggskjøring der Statens
vegvesen bygger ny veg.

KONKURRERER: Jostein Syltern og Alf Ole
Troning er godt fornøyd med effektene av Fleetboard-systemet. Sjåførene Eivind Lunde (fra
venstre), Jan Erik Staven, Jan Erik Larsen, Kurt Jacobsen og Per Skaret konkurrerer om å kjøre mest
miljøvennlig og får bonus etter hva de oppnår.

TEKST OG FOTO HÅKON AURLIEN - anleggsmaskinen@mef.no

Det startet for to år siden da firmaet var
engasjert i massetransport ved bygging
av den nye E6-tunnelen i Trondheim
sentrum. Resultatene viser seg når de
nå avslutter ombygging av fv 254/fv
78 Mosjøen-Sandnessjøen i Nordland,
inkludert den 10km lange Toventunnelen.
Redusert tomgangskjøring alene sparer
i år entreprenøren for en kvart million
kroner i diesel. Sjåførene på 24 tunge
lastebiler kan hver oppnå en bonus på
12-15.000 kroner.
–Drivkraften er å redusere kostnadene, og det har vi fått til. Vi ser også at
sjåførene får en langt bedre hverdag og
at HMS-belastningene er gått ned, sier
anleggsleder Jostein Syltern.
Endret vaner. -Vi kjører på en annen

måte, lar bilen og tyngdekraften gjøre mer
av jobben, forteller sjåfør og instruktør
Alf Ole Troning.
Han var en av de første som begynte
å kjøre med et dataregistreringssystem
og sørger nå for at kollegene får den
opplæring de trenger for å justere egne

sjåførvaner. Mens sjåførene tidligere lot
motoren gå hele arbeidsdagen, slår de
nå av motoren ved selv korte stans. De
kjører på lavere turtall, kjører mer planlagt slik at de unngår stans, og lar bilen
bremse seg inn mot kryss i stedet for å
bruke bremsepedalen.
De kjører langt mykere enn før og har til
sin store overraskelse oppdaget at mykere
kjøring ikke går ut over produksjonen. De
transporterer like mye som før.
Registrering. Sentrum for det hele er et

fabrikkmontert dataregistreringssystem
som nær sagt registrerer alt om hvordan
sjåførene opptrer bak rattet. Hele arbeidsdagen blir kartlagt sekund for sekund med
fakta om hvor det er kjørt, når, hvor det
ble bremset og gasset, hvilke gir som er
brukt, hvor man sto stille og hvor man
ga på. Pluss mye mer. Disse data tas over
i en sentral datamaskin og hver måned
får sjåførene et ark med en score hvor
kjøringen er vurdert i forhold til det som
fabrikken mener er optimalt. Sjåføren får
gode råd til forbedringer og grafikk som

FULL OVERSIKT: Anleggsleder Jostein Syltern og sjåførene har full oversikt over hvordan hver enkelt av
de oransje anleggslastebilene kjøres i hverdagen. En mengde data samles inn og bearbeides automatisk.
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viser hvordan de har endret seg over tid.
Alt skjer i åpenhet sjåførene imellom. Så
går diskusjonene varmt på brakka om
hvordan den enkelte skal endre kjøringen
for å oppnå bedre score og bedre bonus.
-Det er blitt litt konkurranse mellom oss
om å kjøre riktig, vi har lært oss til nye
vaner og det er noe vi også utnytter når vi
kjører hjem i helgene. Det er mange som
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nå har lavere forbruk på privatbilen enn
de hadde før, forteller Troning.
–Det er en effekt som er utgangspunktet og som vi kan måle direkte i penger.
Men vi er like mye opptatt av effektene
av mykere kjøring på lang sikt, sier han.
Da snakker han om lavere slitasje på
bilen og dermed lengre levetid, om færre
dekkskader og tekniske uhell som fører

«Vi ser også at sjåførene får en langt
bedre hverdag og at HMS-belastningene
er gått ned»
Jostein Syltern, anleggsleder
til driftsstans, og om lavere belastning
på de ansatte og dermed redusert fravær.
-En effekt vi ikke har tall på er bedre
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sikkerhet for trafikanter som skal gjennom
anleggsområdet. Vi er helt sikker på at
også dette er bedret, sier Syltern. n
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LASTEBIL

TVERRINGSVARSLER: Metallbeslaget ved tommelen sier i fra til føreren hvis han er i ferd med å
tverre hengeren. Det skal redusere skader på drag
og hengerfester.

SJEKKER: Tom Wigdal (nærmest),
Frank Ole Sørensen og Geir Døskeland
er fornøyd med de nye bilene.

– Fireakslet er fremtiden
Hæhre og Isachsen fikk overlevert 23 Mercedes
Arocs anleggsbiler. Én treakslet trekker. Resten
fireakslede tippbiler. – Det er fremtiden. Vi kutter ut
alle tippsemier, sier lastebil-sjefen i Hæhre.
Av Jørn Søderholm - jos@mef.no

HØNEFOSS: Aldri før har Bertel
O. Steen levert en så stor pakke med
anleggsbiler på én gang. 23 stykker. 15 til
Hæhre, åtte til Isachsen. Hæhres biler er
rene anleggsbiler, mens Isachsen bruker
sine til litt forskjellige ting. Tre av de nye
er rigget til brøyting.
Bilene er halvparten av en storordre
fra i vår, der Hæhre, Isachsen, Risa og
SIDE 34

TT Anlegg gikk sammen om å kjøpe 46
anleggsbiler i en pakkeløsning med så
gunstige betingelser som mulig. Det kan
være starten på et større samarbeid.
Innkjøp
– Vi har snakket om det i mange år. Vi
fire store kjøper for en milliard i året bare
i forbruksvarer som diesel, sprengstoff

og borstål. Man får gunstigere vilkår ved
felles innkjøp enn hver for seg. Lastebilkjøpet kan være en pilot på innkjøpssamarbeid også på andre områder. Den
beslutningen har vi ikke tatt ennå, sier
Frank Ole Sørensen i Hæhre.
Hæhre har til nå hatt mye tippsemi i
drift. I forbindelse med kjøpet av Arocsene legger selskapet om lastebildriften.
30 biler selges, og erstattes med noen
færre nye. Tippsemi er det slutt på.
– Ja, vi øker andelen fireakslede biler
med dette. Det er fremtiden. Vi får mer
med oss på singel bil, og vi får større fleksibilitet. Vi kutter ut alle egne semier, og
leier inn ved behov, sier Geir Døskeland.
Han er fagansvarlig for lastebil i Hæhre.
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«Dermed kan vi få 25-30
prosent ekstra nyttelast.»

STOR STAS: 23 anleggsbiler på én gang får oppmerksomhet. F.v. Frank Ole Sørensen i Hæhre,
Tom Wigdal i Isachsen og Knut Tolpinrud i Bertel
O. Steen AS. Fotografen er Espen Braata i Anlegg &
Transport.
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)

Tom Wigdal, Isachsen
Hengere
Selskapet pusser opp fem gamle Zetterberg-hengere, og kjøper inn ti nye
hengere. Alle er toakslede, på grunn av
den høye totalvekten på bilen med fire
aksler.
Alle bilene er utstyrt med Sörling
dumperkasser med ekstra solid bunn i
Hardox 500 og hydraulisk visirluke. På
Hæhres biler er kassene ekstra forsterket oppå karmene og på innvendig høyre

side, på grunn av lasting i tunnel. Hæhre
har også utstyrt sine biler med tverringsvarsler på hengerfestene.
– Den fjerden akselen øker totalvekten
på bilen fra 26 til 32 tonn, og drar med
seg ca to tonn ekstra egenvekt. Dermed
kan vi få 25-30 prosent ekstra nyttelast.
Kostnaden øker med 150-200 000 pr bil.
Det lønner seg for oss, sier driftsleder
Tom Wigdal i Isachsen Maskin AS. n
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OPPLÆRING: Hæhres sjåfører får en dags kurs før
avmarsj til Filefjell og Mjøsa.
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• Rätt höjd i alla lägen
• Tidsbesparande

UTSTYR

ett effektivt verktyg vid alla typer av anläggningsuppdrag som exempelvis finsläntning,
grävning i trånga utrymmen eller förflyttning
av stora landmassor.

- når aktitektur, miljø og naturmaterialer forenes

BETONGPRODUKTER

NØYAKTIG: Med RPS vet maskinstyringen hva Rototilten foretar seg.

(FOTO: INDEXATOR)

Presisjonen øker
Snart kan Rototilten
snakke med maskinstyringen. Det skal bli raskere
og mer presist.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SKEDSMOKORSET: Få ting har endret
synet på hva en gravemaskin er – og kan
gjøre – som tiltrotatoren. Og bedre skal
det bli. Mer automatisering og tettere
integrasjon mellom maskin og dataflyt
kommer til å legge enda større muligheter
i maskinførernes hender.
– Vi jobber med en løsning der Rototiltens styresystem ICS kan kobles sammen
med Leicas Scanlaser maskinstyring. Vi
forventer lansering i Norge i løpet av
første halvår 2015.
Det sa Indexator-sjef Anders Jonsson
like før han klippet snora under åpningen
av selskapets nye norske avdeling i slutten
av november.
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Tilt
Nye Rototilt Positioning Solution (RPS)
gir sammen med styresystemet ICS og
Scanlaser maskinstyring føreren enkel
informasjon om skuffa er der den skal
være i prosjektet, uansett stilling på
Rototilten.
Utstyret gjør også at føreren kan
gjøre en innmåling når som helst, uten
å måtte sette rototilten i nullstilling først.
RPS-systemet ble tilgjengelig på det
svenske markedet like før jul, og kommer
til Norge utpå 2015.
Salg og support på Indexators produkter har til nå gått gjennom selskapet
Maskin & Konsult AS. Mer eller mindre
siden 1. oktober har det nye norske
selskapet vært operativt, under ledelse
av Finn Thrane Johansen. Fra årsskiftet
består den norske avdelingen av totalt fire
mann. Kjetil Holtet er den sist ansatte.
Han begynner som servicetekniker 1.
januar, og kommer fra Nasta AS.
Svenske Rototilt er en av fire leveran-

ÅPNET: Indexator-sjef Anders Jonsson åpner den
nye norske avdelingen. Norge-sjef Finn Thrane
Johansen følger spent med på om finnkniven
hjemmefra fungerer.
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)

dører av tiltrotatorer i Norge, Sverige
og Finland. Selskapet er i markedsandel
jevnstort med svenske Engcon (selges i
Norge gjennom Uddeholm AS), norske
SMP og svenske Steelwrist. Sistnevnte
har Volvo med på eiersiden. n
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HELLER
STØTTEMUR
BETONGSKULTPTURER
SPEILBASSENG

IBF Norge AS
Vognveien 2072 DAL
Tlf.: 99 50 45 55
Fax: 63 95 35 33
post@ibf-norge.no

TRADISJON ¬ INNOVASJON ¬ INSPIRASJON
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Sekstonner
i hundre

Entreprenør- og anleggsgartnerfirmaet Steinar
Gjersrud & Co AS var mottaker da Rosendal Maskin AS
leverte nr. 99 og nr. 100 i rekken
av hjullasteren JCB 409.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

SOFIEMYR: Anleggsmaskinen troppet
opp på Sofiemyr like syd for Oslo en grå
og regntung novemberdag for å overvære
den høytidelige jubileumsoverrekkelsen.
Selv om været ikke var det beste, la det
ingen demper på maskinleveransen.
Foruten de to flunkende nye 6-tonns hjullasterne, hadde Rosendal Maskin med seg
en marsipankake med påskriften «gratulerer med JCB 409 nr. 99 og 100 solgt i
Norge» på lokket. Både kjøper og selger
var åpenbart tilfreds med leveransen.
– Vi har nå seks hjullastere og én minigraver fra JCB, og jeg må jo si at vi er
veldig godt fornøyd med JCB-maskinene.
Det har riktignok vært litt trøbbel med
dieselpumpa på hjullasteren jeg kjører
(JCB 412), men ellers har alt vært meget
bra, sier eier og daglig leder Steinar
Gjersrud.
– Ikke minst er vi svært fornøyd med
Rosendal Maskin når det gjelder service.
De er raske til å komme når det er noe,
og de yter alltid god service, supplerer
medeier Pål Sundin, som selv kjører en
hjullaster av typen JCB 414.

JUBILEUMSKAKE: Rosendal kunne by på både
hjullastere og marsipankake denne dagen.

Ny versjon
– JCB 409 ble lansert i 2009, og har vært
en stor suksess. Vi leverte vel kun tre-fire
stykker det første året, men så «tok det
av». En periode solgte vi en egen «brøytepakke», med skjær, skuffe og gafler, samt
Nokian vinterhjul, til en svært gunstig
pris. Det er litt morsomt å se at flere av
de store aktørene nå nærmest har kopiert
den kampanjen fra oss, sier produktsjef i
Rosendal Maskin, Olav Hauer.
– De to maskinene vi leverer her i

dag er nummer seks og syv av den nye
versjonen, som vi startet leveransen av
i september i år. Blant endringene fra
den gamle versjonen er at den har fått
en vannavkjølt Kohler-motor, mens den
forrige hadde luftavkjølt Deutz-motor.
Dette har ført til at støynivået har blitt
betraktelig redusert. Drivstofforbruket
skal også være lavere, men vi vet ikke
nøyaktig hvor mye ennå, siden maskinen
er så ny, sier han.
Rask, lettkjørt og oversiktlig
Med 100 solgte enheter siden lanseringen
i 2009, er JCB 409 den enkeltmodellen
Rosendal Maskin har solgt flest av i denne
perioden. Hva er så årsaken til dette?
– Den er rask. Den gjør 40 km/t og
det er det ikke mange av konkurrentene
som gjør. Det er for eksempel viktig å
gjøre unna transportstrekningen mellom
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rodene man brøyter så raskt som mulig.
Man tjener jo ingenting på vei mellom
jobbene. Maskinen har dessuten god
løftekapasitet, den er lettkjørt og oversiktlig. Førermiljøet har i tillegg blitt enda
bedre enn tidligere, forklarer Hauer.
– Vi har vel en markedsandel på 8-9
prosent for hjullastere i Norge, men i
dette spesielle segmentet har vi nok opp
mot 25 prosent av markedet. Mange har
gått over fra traktor til denne typen hjullaster, og vi ser at dette segmentet stadig
blir større.
Sommer og vinter
Steinar Gjersrud bekrefter Hauers antakelser om hvorfor han valgte nettopp en
JCB 409.
– Det er veldig viktig at maskinene er
kjappe på veien, og disse nye hjullasterne
er vesentlig raskere enn de vi hadde før. Vi

er jo ute på motorveien, bl.a. for å komme
oss mellom de ulike rodene vi brøyter, så
det har litt å si, slår han fast.
– De nye maskinene skal for øvrig
brukes både til vinter- og sommerdrift.
Sommersesongen er mye lenger, og
vinteren er jo heller ikke som den en
gang var. Vi brøyter mest for industri,
næring, sameier osv., og ikke så mye
privat. Anleggsgartnerdriften er mer
rettet mot privatkunder, men også her
er det en del bedrifter. Vi har helt klart
størst omsetning om sommeren, sier han.
Steinar Gjersrud & Co har også inngått
en 5-års serviceavtale med Rosendal,
som ikke er inkludert i standardprisen
på maskinen. Med på kjøpet er derimot
GPS-overvåking (JCB Live Link) i to år
– deretter må man begynne å betale for
det. n
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FORNØYDE KJØPERE: (f.v.) Daglig leder Steinar
Gjersrud, maskinfører Kjell Lorentzen, medeier Pål
Sundin og maskinfører Tom-Eivind Kristensen ser
fram til å ta i bruk de nye hjullasterne.

SELGERE: Produktsjef Olav Hauer og selger
Henning Sagholen i Rosendal Maskin (med Steinar
Gjersrud i forgrunnen).
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Åpnet Isachsens nye lærlingesenter

– Det er mye å gjøre, folkens!

«HVEM skal bygge landet? Vi
kan ikke overlate det til andre.»
Jonas Gahr Støre

INTERESSERT: Jonas Gahr Støre
fikk se og snakke med flere
lærlinger i aksjon. Her i samtale
med Sondre Svingen (t.h.) fra
Hallingdal, på VA-stasjonen
sammen med Kent Inge A.
Roheim (t.v.) og Tom Andrè
Langåsdalen.

SIMULATOR: AP-sjefen fikk låne førersetet i maskinsimulatoren av Even Rabb (18). Konsernsjef Rune
Isachsen og stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen følger med.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre klippet snora på
Isachsengruppens flunkende nye opplæringssenter.
Han har selv sett hvordan det står til med norsk VA,
og har det travelt med å forbedre opplæringen.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SOLBERGELVA/DRAMMEN: Den
siste fredagen i november var det offisiell åpning av Isachsengruppens nye
lærlingesenter på konsernets hovedkontor utenfor Drammen. Her har entreprenørselskapet lagt bortimot 4,5 millioner kroner i innredningen av innendørs
opplæringsfasiliteter for lærlinger innen
aktuelle fagområder.
Her er det blant annet et rom med
flere maskinsimulatorer fra Volvo,
arbeidsstasjoner for VA-bygging, steinsetting, elektro og bilverksted samt et
auditorium med god plass.
Den offisielle åpningen ble foretatt av
Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet
SIDE 40

og tidligere statsråd.
Bygger landet
– Arbeiderpartiets slagord i 1946 var
”Vi bygger landet”. Jeg tror det sier mye
om hvor vi er i dag. Vi står foran store
byggeoppgaver og trenger mye vedlikehold. Isachsen htar mye av svaret på neste
spørsmål: HVEM skal bygge landet? Vi
kan ikke overlate det til andre. Vi må for
vår egen utviklings skyld håpe at norsk
ungdom vil utdanne seg i fag innen bygg
og anlegg. Da jeg var helseminister fikk
jeg se hvordan det står til med vann
og avløp i norske kommuner. Hvordan
ledninger lekker, kloakk slipper og ut

vann ikke kommer fram. Det er nok å
gjøre, folkens!
Det sa Støre i åpningstalen til en
forsamling der Isachsens 20 lærlinger
utgjorde brorparten.
– Utdanningen i anleggsteknikk krever
mye kostbart utstyr på skolene. Hvorfor
får ikke skolene mer til dette, spurte en
lærling i salen.
– Ja, det er for lavt. For å få et løft i
håndverksutdanningene må vi gjøre
noe med utstyrparken på skolene. Vi må
bruke like mye på elever i yrkesfaglig som
i studieforberedende utdanning. Det er
ikke tilfelle i dag, svarte Støre.

A N L E G G S M A S K I N E N | N R . 1 2 | D E S E M B E R 2014

SKRYT: – Det krever mot å satse så tungt, sa Jonas
Gahr Støre i åpningstalen.

Kvalitet
Han uttrykker stor anerkjennelse for
Isachsens store satsing på lærlingefasiliteter.
– De gjør det fordi de selv har nytte
av det og ser betydningen av kvalitet i
opplæringen. Det er en klok prioritering. Selskapet skal tjene penger og være
konkurransedyktig. Men det tar også et
samfunnsansvar i sin region. Det offentlige bør ha tett kontakt med slike aktører,
sier Støre til Anleggsmaskinen.
Lærlingesenteret er et ledd i Isachsengruppens langsiktige mål om at ti prosent
av arbeidsstokken skal være lærlinger. I
dag utgjør de 20 lærlingene fem prosent.
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– Vi skal doble det. Vi har ikke tenkt
å vente særlig lenge heller. Vi har to
ansatte som kun jobber med oppfølging
av lærlingene.
– Hva tenker du om samarbeid med
OKAB?
– Vi skal snakke med OKAB nå. Dette
er ingen egotripp. Vi skal bruke det til
våre lærlinger, men det er også et tilbud
til alle i bransjen. Her skal også konkurrenter få komme inn med sine lærlinger,
sier Rune Isachsen. Han er hovedeier og
konsernsjef i Isachsengruppen. n

S I D E 41

Brødrene Dahl – en trygg totalleverandør
innen VVS, VA og INDUSTRI
Vi har vært i bransjen i snart 100 år, og driver virksomhet innen stadig
flere områder. Hos oss får du alt på ett sted.

1420(6)

Vi sees på Arctic Entrepreneur 20. - 22. januar 2015

Norsk kvalitet
– mest kjøpt!
Orkel-tilhengeren er et begrep i det norske markedet. Den
har gjennom en årrekke vært klar markedsleder. Sitt unike
renommé har den fått for sine funksjonelle løsninger og
robuste konstruksjon. Kort sagt; en norskprodusert
kvalitetshenger med et stort utvalg av tilleggutstyr.

• Stort utvalg av både hengere, lettdumpere og dumpere
• Kraftige Y- eller H-rammer i firkantrør, spesielt tilpasset hver modell
• Ekstra kraftige boggikasser gir kraftig akselinnfesting og riktig
geometri for bedre framkommelighet og flytegenskaper
• Boggi med brems på alle 4 hjul (unntatt T85)
• TT, TX og DX med smalere drag – smidigere kjøring
• Tett spantavstand under planet
• Kraftig tippsylinder og god tippvinkel
• Utvendige surrekroker på alle hengerne og innv. på enkelte modeller
• Ekstra god overflatebehandling
• Stort utvalg i tilleggsutstyr

TT-serien - bestselgende allroundere.

TX-serien - unike lettdumpere.

DX120 - robust dumperhenger for de tøffe
jobbene.

www.felleskjopet.no

www.dahl.no
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«Frivillig tvang»

FAKTA

Maskinregisteret er under bygging

OM MASKINREGISTERET
• Felles bransjeprosjekt.
• Maskingrossistenes Forening
(MGF), MEF og EBA sitter i
styringsgruppen.
• Støttes av blant andre Statens
vegvesen, Norsk Utleieforening,
Personløfteforeningen, If, Kripos
• All info på www.reginn.no
• Inneholder info om blant annet
eierskap, samsvarserklæring,
sakkyndig kontroll for hver eneste
maskin.

HVA SKAL
REGISTRERES?
• Eierskap
• Merke, modell, serienummer
• Samsvarserklæring og CE-merking
• Scan av all tilhørende
papirdokumentasjon
• Mulighet for bilde av maskin,
serienummer osv.
• Årlig sakkyndig kontroll
• Mulighet for angivelse av
forsikring
• Klassetilhørighet

HVEM GJØR HVA?
• Importør/forhandler: Legge inn
nye maskiner. Sette på reg-nr.
• Maskineier: Oversikt over egne
maskiner. Rapporter. Varsel om
sakkyndig kontroll.

REGISTER:
Anleggsmaskiner
skal registreres.

DISKUTERER: Maskinselgere og –eiere, samt forsikring, finans og Kripos er skjønt enige: Maskinregisteret
er bra. Ved årsskiftet starter oppbyggingen av det. F.v. Hans Petter Dæhli i Nasta, Carl Christian Fon,
Vidar Bylterud i If, Runar Rostad i Skanska og Knut Sollesnes i Volvo Maskin.
(ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM)

I januar blir de første
anleggsmaskinene
registrert i det nye
maskinregisteret.
Registrering er frivillig,
men vil i praksis bli
tvungent for alle maskiner
som skal forsikres.
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• Myndigheter: Innsyn i hele
registeret.
• Allmennheten: Informasjon om
eierskap. Krever innlogging med
BankID.

S.
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Maskinpark
Han er en av to MEF-representanter i
styringsgruppa for maskinregisteret,
og eier selv en betydelig maskinpark
gjennom selskapet Carl C. Fon AS.
Han hilser velkommen en enklere
tilgang til informasjon om blant annet
maskiner, eierskap, sertifisering.
– Men det er veldig viktig at vi får med
finansiering og forsikring. Ellers vil vi slite

• Finansbransjen: Sjekke eierskap,
samsvarserklæring og årlig
kontroll. Stille krav om at dette er
ok før det tilbys finansiering.

RT
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som kjører rundt i disse maskinene er
klar over at de er ulovlige å bruke, sier
Carl Christian Fon.

• Forsikring: Legge inn info om
forsikring. Sjekke at eierskap,
samsvarserklæring og årlig
kontroll er i orden.

FO

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

I tiden før jul har hovedtrekkene i det
kommende maskinregisteret blitt utformet. Fra 1. januar blir de første maskinene registrert. Planen er lansere det på
messen Vei & Anlegg i begynnelsen av
mai.
– Vi var i utgangspunktet skeptiske, på
grunn av potensielle kostnader ved registreringen. Men vi ser jo at vi må gjøre noe
for å bli kvitt useriøse importører. Det er
en god del maskiner og utstyr som blir
tatt inn på feil premisser. De kan være
farlige å bruke eller ha helt andre utslipp
enn det som er tillatt. Jeg tror ikke de

• Sakkyndig kontrollant: Legger
inn resultat av årlig kontroll.
Identifiserer maskin med QR-kode
scannet med mobiltelefon.

S I D E 45

AKTUELT
med å gjennomføre. Registreringen er
frivillig, men kan i praksis bli tvungent
hvis alle relevante aktører krever at
maskiner skal være registrert, sier Fon.
Han deltok på et kickoffseminar for
registeret i midten av november. Her ble
det blant annet orientert om hva slags
informasjon registeret skal inneholde og
planer for videre framdrift.
Kostnadene ved det hele ble det også
snakket om, men her var ennå mye uklart
på det tidspunktet. Men et bedyres at det
ikke skal medføre store kostnader.
– Det skal koste noe å få en maskin
inn i registeret, og et årlig gebyr for å ha
den der. Men vi snakker hundrelapper,
ikke tusenlapper. Vi skal bare ha dekket
inn kostnadene ved å drive registeret,
sa Roar Sømoen i Sentralregisteret for
sikkerhetsopplæring (SFS).
SFS skal bygge opp og drive registeret
på vegne av eierne.
Helt med
Finans- og forsikringsbransjen, de er med
på leken. I alle fall om vi skal tro Vidar
Bylterud i If.
– Ja, vi er helt med! Vi har etterspurt en

STÅLTANK

NUMMERSKILT: Omtrent slik ser det ut, nummerskiltet som alle registrerte anleggsmaskiner skal
merkes med.

slik mulighet i flere år. Vi trenger tilgangen til den informasjonen, sa Bylterud
på seminaret.
– Kommer If til å stille krav om at
maskiner skal være registrert for å bli
forsikret?
– Ja. Vi skal ha tilgang til maskinens
ID for å forsikre den. Vi i oppgjørsavdelingen vil kreve overfor salgsavdelingen at registrering gjøres obligatorisk
for å få forsikring på maskiner. Det er
interne prosesser på gang, sier Bylterud
til Anleggsmaskinen. n

ADR-TANK
MEF: Carl Christian Fon (t.v.)
og spesialrådgiver Finn N.
Bangsund er MEFs representanter i styringsgruppen for
maskinregisteret.

Pilene peker fortsatt oppover
Av Runar F. Daler – rd@mef.no

– Til tross for signaler om at salget av
anleggsmaskiner har roet seg ned i fjerde
kvartal, skulle det ikke forundre meg om
vi passerer 4000 solgte maskiner i år. Sist

det skjedde var i toppåret 2007, da det ble
solgt nesten 4200 maskiner, sa direktør i
MGF, Anita Hall, under en pressefrokost
den siste uken i november.

GODE TIDER: Kurvene peker oppover for dem
som selger maskiner. Anita Hall i MGF setter
sammen og presenterer statistikken.
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)
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Noe av det innrapporterte salget skyldes
økt medlemsmasse, men den generelle
oppgangen de siste årene har fortsatt i
2013, og markedet melder altså om fortsatt stor aktivitet i 2014.
Stolt
MGF-direktøren kunne også stolt formidle
at interessen for Vei og anlegg 2015 er
rekordstor.
–Vei og Anlegg ut for salg i februar i år,
ett år og tre måneder før messen finner
sted. Det gikk kun 14 dager før hele uteområdet var smekkfullt! Det sier litt om statusen til Vei og Anlegg, og hvilken merkevare
det er, sa hun tilfreds.
Uteområdet er nå utvidet, med plass
til de aller fleste som vil være med. Mer
enn 200 utstillere og 62.000 kvadratmeter til stands ute er rekord for den populære anleggsmessa. Noe som er rekord.
Vi utvider også de populære demoområdene; forrige gang hadde vi 10, mens
vi nå har hele 20 demoområder. Når det
gjelder standplasser inne i hallen, er det
nesten smekkfullt også der. Vi har passert
2100 solgte kvadratmeter og har nå kun to
standplasser igjen. n
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Markedets kraftigste kalkyleverktøy for
anleggskostnader
ProAdm 5 sørger
for full oversikt
over mann- og
maskintimer!

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

Ta kontakt for en
demonstrasjon

Tenkehetta.no

Salget av anleggsmaskiner går fremdeles bra i Norge.
3858 maskiner ble solgt i 2013 og Maskingrossisternes
Forening (MGF) forventer at årets salg vil overgår
salget de siste fire årene.

Ring oss på 40 00 57 65 – citec.no
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Tlf. 92 41 98 00 www.veratank.no
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TIL VÅRE KUNDER,
STORSTOR
SUKSESS
med
STOR
introduksjon
SUKSESS
med
avi Erkat
introduksjon
i Norge av Erkat i Norge
SUKSESS
med
Erkat
Norge
SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER

GOD JUL
OG GODT NYTT ÅR

Vi ønsker alle våre kunder
og forbindelser
en riktig God Jul
og et Godt Nytt år!

• Asfalt
Asfalt og
betongfreser tilpasset gravemaskiner
fra 5 –/25
• Erkatfresene
Erkatfresene ertilpasset
bygd
meget
kraftig
og robust
med
♦
/ betongplaneringsfreser
tilpasset
♦ Asfalt
gravebetongplaneringsfreser
grave♦
er
bygd
meget
kraftig
og ♦robust
med er bygd meget kraftig og robust med
Erkatfresene
tonn (også hjullastere). Kan også brukes på is og tele.
store hydrauliske motorer.
motorer.
store hydrauliske motorer.
maskiner fra 5 – 25 tonn (også hjullastere).
maskiner fra 5 – 25store
tonnhydrauliske
(også hjullastere).
♦
vekt
og
hydraulisk
♦ Sammenlign vekt og hydraulisk hk og bli
♦
asfalt
/ betong
tre
♦ Rotasjonsfreser for
asfalt / betong
/ tre
• Rotasjonsfreser
Rotasjonsfreser forfor
asfalt
/ betong
/ tre //stein
• Sammenlign
Sammenlign
vekt
og
hydraulisk
hk oghk
bliog bli
duogså.
også.
overbevist du også.
fra 100
Med
eller
utenuten
hydraulisk
rotor.
overbevist
fra
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www.skjetne-maskin.no

Leirfossveien 27, 7038 Trondheim
Telefon 72 88 44 60

www.skjetne-maskin.no
AT03251

Spør oss - det lønnerSpør
seg!oss - det lønner seg!

AT03251

Leirfossveien 27, 7038 Trondheim
Telefon 72 88 44 60

Vi er på
Arctic Entrepreneur
Stand nr. 69
– sees vi?
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System engcon gjør
gravemaskinen mer
lønnsom

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

www.facebook.com/nastagravemaskin
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NASTA AS, Bommestadmoa 8, 3270 Larvik
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik, t: +47 33 13 26 00
f: +47 33 11 45 52, www.nasta.no
S I D E 49

MASKINTEST

MASKINTEST

TEST: Volvo L120H

Klasseleder
med utmerket
arbeidsmiljø
Av Ronny Larsson – anleggsmaskinen@mef.no

ENHET: Lasteaggregat og skuffe fungerer
godt sammen som en enhet. Det er ikke alltid
tilfelle på hjullastere.

(ALLE FOTO: SOREN JOHANSSON)
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Vurdering
HYTTE
Sikt
Plass
Ergonomi
Instrumentering
Inneklima

4,5
4,5
5
5
4,5

2

HYDRAULIKK

3

Følsomhet
Hastighet
Styrke

5
4,5
4,5

1

Transporthastighet

4,5

2

4,5
4,5

Totalt snitt

4,6

KJEMIFABRIKK:
Eksosrenseutstyret sitter over motoren. Den høye luka tar en del sikt. Tiltes
hydraulisk.

SERVICE
Daglig ettersyn
Atkomst service

FØRERMILJØET:
Her er det fint å jobbe. Støy, sikt og
ergonomi er i toppklasse.

3

4

Tekniske data

HYDRAULIKK:
To lastfølsomme aksialstempelpumper
forsørger maskinen med en gjennomstrømming på 128 liter i minuttet.

4

VOLVO L120H

HØYRE:
El-servo med skuffeautomatikk er
standard.

Driftsvekt: 19 200 – 21 600 kg

5

Motor: D8J, 6-syl steg 4

VENSTRE:
Liten styrespak med stor følelse.
Spakstyring er standard.

Effekt: 203 kW/276 hk ved
1 500 o/min

6

5

Hastighet: 40 km/t

LYS:
All belysning er i LED som standard.

Skuffevolum: 2,1-9,5 m

3

Tipplast: 12 630 kg
Brytekraft: 189,2 kN
Støy inne: 68 dB
Støy ute: 106 dB
Vi liker:
+ Hyttekomfort
+ Følsomhet
+ Styrke
+ El-styrte speil
Vi liker ikke:
- Høy motorluke
- Dyr

STANDARD UTSTYR:
•
•
•
•
•
•

Caretrack telematikksystem
Klimaanlegg med pausevarme
Sentralsmøring
Varsellys
Skuffeautomatikk
Spakstyring

Grunnpris: 1 860 000 kr eks mva.
Inkl 3,5 kbm standard skuff og
HK-feste.
Mer informasjon:
Volvo Maskin AS.
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1

Volvo byr som vanlig på et veldig bra
arbeidsmiljø. Maskinen er følsom, sterk
på lave turtall. Vi testet den med Optishift
(ekstrautstyr i Norge), som gir myk og
behagelig kjøring. Totalt er denne maskinen blant de aller beste i sin klasse. All
teknikken som trengs for å greie utslippskravene i steg 4 gjør maskinen ekstra
høy bak. Det er bra for miljøet, men gir
dårligere sikt bakover.
Hytte
Det er forseggjort og fint i hytta. Man
sitter godt, ser godt utover og motoren
høres knapt. Det er som å sitte i hytta
på en moderne lastebil eller i en personbil. Det er rett og slett et forbasket bra
arbeidsmiljø her.
Den generøse døråpningen gjør det

enkelt å ta seg inn og ut. Som ekstrautstyr
kan man få en fjernkontroll som åpner
hyttedøra og tenner innstegsbelysningen
fra bakken. Jåleri? Nei, ut fra et sikkerhetsperspektiv synes vi det er en god idé.
Knappene sitter lett tilgjengelige
og godt plassert på høyre midtstolpe.
Føreren trenger ikke ta blikket bort fra
veien eller arbeidsoppgaven.
Her er det god plass til både kaffekopp
og mobiltelefon. Munnstykker for varme
og kjøling sitter godt plassert, både for
effektivt å holde rutene rene og for gi
føreren et behagelig arbeidsmiljø.
Hydraulikk
Følsomheten på denne maskinen er
ypperlig. Lasteaggregat og skuffe fungerer godt sammen som en enhet. Det er
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ikke alltid tilfelle på hjullastere. Maskinen
lystrer føreren, som det skal være.
Maskinen har to lastfølsomme aksialstempelpumper som forsørger maskinen
med en gjennomstrømming på 128 liter
i minuttet. Volvo kaller det ”intelligent
hydraulikk”. Det den gjør er å kjenne
hvor mye last som ligger på, og forsyne
systemet med kraft etter behov. Det reduserer dieselforbruket.
Om vi går over til styringen, så er
maskinen så utrolig lett på rattet at jeg
knapt kjente noen motstand i det hele
tatt. Det er gode nyheter for armer og
skuldre til de som kjører med ratt. For
de som foretrekker spakstyring, så hadde
også den god følsomhet.
Motor og drivlinje

6

Når man skal inn i hard masse og har
godt festet på hjulene, så trenger man
ikke gi full gass. Det er bare å gire ned til
førstegir og trykke skuffa inn i haugen.
Å kunne kjøre på lave turtall er også bra
for dieselforbruket.
Motoren er en turboladet sekser. Den
greier utslippskravene i steg 4 med hjelp
av avkjølt eksosgjenvinning (EGR), oksidasjonskatalysator (DOC), selektiv katalytisk regenerering (SCR) samt et dieselpartikkelfilter. En stor del av dette utstyret
sitter over motoren. Det gjør motorluka
veldig høy. Gevinsten for miljøet er det
føreren som må betale, i form av dårligere sikt.
Drivlinjen er Volvos egen hele veien.
Den kjennes godt avstemt for å skape
harmoni i kjøring og arbeidsprestasjon.
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Optishift-teknikken gjør kjøringen myk
og behagelig. Her er det blant annet
direkte drift mellom motor og girkasse,
som er perfekt ved transport av masse.
RRB – ”reverse by braking” – er en
kanonfunksjon. Når føreren endrer kjøreretning, så bremses maskinen automatisk
med bremsen. Det beskytter kraftoverføringen og gir et mindre rykk.
Service og daglig tilsyn
Det er god tilgang ved daglig ettersyn og
ved reparasjoner. Motorluka kan tiltes
hydraulisk med knapp i en luke ved stigtrinnet opp til hytta. God karakter også
til motorlukene på sidene, som enkelt
kan felles ut mot hjulene og også løftes
bort ved behov. n
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Nissan X-Trail

Pyntelig og allsidig

ARBEIDSBIL: Nissan Navara laster drøyt 1 200 kilo og trekker 3 000. (FOTO: JØRN SØDERHOLM)

Nye Nissan X-Trail føyer
seg inn godt inn i den
populære SUV-klassen.
Den sparer på dieselen,
og byr på god komfort og
rikelig støy.

Nissan Navara King Cab

Stjerne på jobb
NISSAN NAVARA
KING
Motor: 2,5 l 4-syl, 144
hk, 356 Nm v/ 2000 o/
min
Last: 1 223 kg nyttelast
(2 860 total)
Henger: 3 000 kg
Forbruk: 0,93 l/mil lett
kjøring
Pris: 275 000
Vi liker:
s Bunndrag
s Plass bak setene i
King Cab
s Mye arbeids-4x4 for
pengene
Vi liker ikke:
t Forbruk ift krefter
t Seter og ratt
t Mindre hengervekt
enn konkurrenter
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Er det ikke deilig med en
motor som bare trekker
og trekker? Og det til og
med på tomgang? Vi har
kjørt Nissans billigste 4x4
pickup.

NISSAN X-TRAIL

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SELVMORDSDØRER: Plassen bak setene er mer
praktisk enn på Ford Rangers tilsvarende løsning.

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Nissan Navara bærer Nissans lange
pickuptradisjoner videre, helt fra da det
het Datsun. Som Toyota med sin Hilux
sverger Nissan til en kjent, gammel
oppskrift. Karosseri oppå ramme,
stiv bladfjæret bakaksel og uavhengig
hjuloppheng foran.
Robust
Det funker, tåler mye rart og er verken
sofistikert eller komfortabelt. Men det er
greit. Bilen er her for å gjøre en jobb, ikke
være til pynt eller farte land og strand
rundt.

Det beste med Navaraen er motoren. Vi
kjørte bilen med en 2,5 liters firer på 144
hk, med manuell kasse. Motoren har mye
kraft helt fra tomgang. Det passer ypperlig når det skal lastes og trekkes tungt,
spesielt på dårlig underlag. Med et ratt
mellom setene velger man mellom høygir
og trekk på bakhjul, høygir og 50/50 trekk
på alle fire og 4x4 med lavgir. Førstegiret
er såpass høyt at lavserien bør brukes når
det er trangt eller tungt. Bakre differensial
kan sperres hvis det virkelig kniper på
underlaget. n
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X-Trail er en gammel kjenning fra Nissan
som i år har kommet i ny versjon. Nye
X-Trail har tatt et godt skritt bort fra den
robuste, seige og ganske offroad-aktige bilen
modellen har vært tidligere. Men en liten
rest fra offroad-tiden er der fortsatt, i form
av en sentersperre som kan tas i bruk når
underlaget blir tøft. Firehjulstrekken kan
kobles helt ut for å spare diesel på veien.
Skryt
Den får mye skryt av bilmedia som har
prøvd den. Den går inn i en klasse av litt
større SUVer der det finnes mye fint å
velge i, men til en pris som gjør den svært

Til:
daglig leder
Les mer på www.isy.no

konkurransedyktig.
Denne nye er komfortabel på veien og
byr på stor bagasjeplass, supplert med
et baksete som kan justeres i lengden.
Motoren er grei nok, men en kjip slappfisk inntil den bikker 2 000 omdreininger.
Den overrasker negativt med en overraskende påtrengende motor-, vind- og veistøy.
Til prisen er den velustyrt, med blant
annet et førerstøttesystem som følger med
i alle retninger. Inkludert forover. Det føltes
i overkant masete med en konstant piping
den uka vi kjørte bilen, men føreren og
elektronikken går seg vel inn på hverandre
etterhvert. n

KOMFORT:
Oppdatert
og komfortabelt
interiør.
Men støydempingen
er ikke
fullgod.

Motor: 1,6 l 4-syl,
130 hk, 320 Nm v/
1 750 o/min
Last: 470 kg nyttelast
(2 260 total)
Henger: 2 000 kg
Forbruk: 0,49 l/mil
(blandet)
Pris: 400 000 (inkl
soltak i glass, 7 000)
Vi liker:
s Forbruk
s Ryggekameraet
s Bagasjerom
Vi liker ikke:
t Støy
t Mangler dieselvarmer og fjernkontroll
t Masete piping fra
førerstøtte-elektronikk

Hva er dine planer for 2014?
Få bedre rutiner for kalkulasjon og anbudshåndtering
Få kontinuerlig kontroll på økonomien i prosjektene
Øke produktiviteten
Anskaffe et godt sluttvurderingsverktøy for anbud
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Kontakt:
stig.solem@norconsult.com
t. 76 20 46 50
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Total commitment since 1983

NY HENGER ? NÅ er det lagersalg
NY HENGER ? NÅ er det lagersalg
NY

Total commitment
since 1983
Total Commitment
since
1983

Vi har et begrenset antall produkter med gunstig leasing og utsalgspriser*

Vi har et begrenset antall produkter
3 stkmed gunstig leasing og utsalgspriser*
SE-42T m/ HalfPipe

Skyveboggie, medsporende bakre aksling, luftfjæring med
3 stk
SE-42T
m/ HalfPipe
akselløft,
komplett LED belysning, SAF
Intradisc,
høytløftende
7/7+5 HalfPipe
dumper
i Hardox
450
Skyveboggie,bakluke
medsporende
bakre aksling,
luftfjæring
med
akselløft, komplett
Forskjellige
farger LED belysning, SAF Intradisc,
høytløftende bakluke 7/7+5 HalfPipe dumper i Hardox 450

Leasing fra kun kr. 5.999,- pr mnd
Forskjellige farger

Alt innen graveutstyr for maskiner 1-20 tonn
• Graveskuffer
• Faste pusseskuffer
• Smalskuffer
• Kombiklo
• Rippere
• Asfaltskjærer
• Gaffelløft

7 år/forskudd kr 150.000,-

Leasing fra kun kr. 5.999,- pr mnd
5
stk Nor
Slep SL-28KT kroktippslep
7 år/forskudd
kr 150.000,Luftfjæring,
6 & 7 mtr cont,
dobbel sylinder, luft
5 stk Norakselløft,
Slep SL-28KT
kroktippslep
ledd-drag, LED lys, EBS, TIM ++
Luftfjæring, akselløft, 6 & 7 mtr cont, dobbel sylinder, luft
Forskjellige farger
ledd-drag, LED lys, EBS, TIM ++

Leasing
frafarger
kun kr. 3.899,- pr mnd
Forskjellige
7 år/forskudd kr 100.000,-

Leasing fra kun kr. 3.899,- pr mnd
gjerstad.com

7 år/forskudd kr 100.000,-

5 stk Nor Slep PHV-24T

dumper

Luftfjæring,
2x Slep
akselløft,
Hardox 450, SAF intradisc
offroad,
5 stk Nor
PHV-24T
dumper
EBS+TIM, Penta tippsylinder, komplett LED belysning ++
Luftfjæring, 2x akselløft, Hardox 450, SAF intradisc offroad,
Forskjellige
fargertippsylinder, komplett LED belysning ++
EBS+TIM, Penta

Leasing
frafarger
kun kr. 3.939,- pr mnd
Forskjellige
7Leasing
år/forskudd
100.000,frakr kun
kr. 3.939,-

pr mnd

7 år/forskudd kr 100.000,-

8 stk

TTS 100 MINI maskinhenger

8 stk
TTS 100
maskinhenger
Kjørebruer,
planlengde
fraMINI
5 mtr.
Fleksibel og fin
henger for mindre maskiner.
Kjørebruer, planlengde fra 5 mtr. Fleksibel og fin
henger forfarger
mindre maskiner.
Forskjellige
Forskjellige
farger
Leasing
fra
kun kr. 1.489,- pr mnd

kun kr.
7Leasing
år/forskuddfra
kr 40.000,-

1.489,- pr mnd

7 år/forskudd kr 40.000,-

*Alle priser er eks mva. tilbudet gjelder et begrenset antall. Forbehold om mellomsalg og skrive/trykkfeil.
3,95% rente. Gebyrer tilkommer. Vi tilbyr også leasing med restverdier og andre innskudd/løpetider –
*Alle priser
mva.
tilbudet gjelder
antall et
til og
med
31.12.
2014.
om mellomsalg og skrive/trykkfeil. 3,95% rente.
kontakt
osser
foreks
mer
informasjon
slik at et
vi begrenset
kan skreddersy
tilbud
som
passer
forForbehold
deg
Gebyrer tilkommer. Vi tilbyr også leasing med restverdier og andre innskudd/løpetider – kontakt oss for mer informasjon slik at vi kan

IndustrI- og VA rørlegger

skreddersy et tilbud som passer for deg.

Nor Slep AS - tlf: 33 48 93 70 – Pindsleveien 21 – 3205 Sandefjord – norslep@norslep.no – norslep.no
Nor Slep AS - tlf: 33 48 93 70 – Pindsleveien 21 – 3205 Sandefjord – norslep@norslep.no – norslep.no

Vi holder til i Bergen

kaliber.no
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Traktor-norgesmester og anleggslærling
Det hele begynte med en leketraktor i fødselsgave.
Et par år senere tilbrakte han dagene i et sykkelsete
inne i traktoren som faren kjørte hjemme på gården.
At Torbjørn Andvik (19) skulle bli norgesmester i
traktorkjøring lå liksom i kortene.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

TØNSBERG: – Som bitteliten ble jeg
stroppa fast i et sykkelsete i traktoren,
mens pappa kjørte. Siden da har jeg vært
over gjennomsnittlig interessert i traktorer, sier en blid Andvik til Anleggsmaskinen.
– Allerede som 8-åring kjøpte jeg min
første sitteklipper. Jeg betalte 10.000
kroner av egne oppsparte penger og
fikk omtrent det samme av foreldrene
mine. Avtalen var at jeg skulle klippe
gratis hjemme på gården, mens jeg
kunne klippe for en ørliten betaling hos
de nærmeste naboene. Og gjett om jeg
klipte! Jeg hadde også brøyteskjær, og
brøyta både hjemme og for de samme
naboene om vinteren. Traktor begynte jeg
å kjøre som 10-åring, da fetteren min ble
landbruksentreprenør og jeg fikk jobbe
litt for ham, forteller han.
Kan takke søsteren
Det var i sommer, under Norges Bygdeungdomslags (NBU) landsstevne på Hvam
i Akershus, at Andvik ble kåret til norgesmester i traktorkjøring – eller rettere sagt:
Traktor, redskap og trygghet (TRT). Han
deltok i juniorklassen, i aldersgruppen
16-20 år, og vant overlegent. Hadde han
stilt i seniorklassen ville han kommet på
en meget sterk tredje plass.
– Konkurransen var delt inn i flere
øvelser. Blant annet måtte vi rygge med
henger mellom hindre, rygge etter bare
speil, løfte potetkasser og plassere dem
helt nøyaktig på en henger, huke av og
på en plog, samt stille inn en såmaskin. I
tillegg ble vi målt på førstehjelp og HMS,
samt noen teoretiske oppgaver, forteller
Andvik. Han vant altså juniorklassen med
god margin, og hadde kun to foran seg av
de eldre og mer erfarne seniorene.
– Det eneste jeg bomma på var å stille
inn såmaskinen. Jeg har aldri vært borti
det før, så jeg brukte altfor lang tid og ble
ikke ferdig. Hadde det ikke vært for det,
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ville jeg kanskje vunnet uansett klasse.
Det var forresten storesøstera mi som
meldte på meg konkurransen. Hun sitter
i styret i NBU og er leder i lokallaget vårt.
Jeg hadde nok aldri meldt meg på selv, så
jeg kan jo takke henne for seieren, forteller han fornøyd.
Kom på traktor første skoledag
I tillegg til å være Norges beste unge traktorkjører, er Torbjørn Andvik andre års
lærling i vei- og anleggsfaget. Han jobber
for vestfoldbedriften Arnadal Anlegg AS,
og skal ta fagbrev til sommeren.
– Han kunne like gjerne ha tatt fagprøven nå. Han er mer enn klar, sier opplæringskonsulent Øystein Lønn Nilsen i
Opplæringskontoret for anleggs og bergfagene (OKAB).
– Han har stort spenn i arbeidsoppgavene sine i det firmaet han jobber for.
Det er en kjempegod opplæringsbedrift.
Bedriften er også meget godt fornøyd
med ham. Torbjørn tilhører det jeg kaller
for «gullgruppa», som var en helt spesiell
klasse på Re videregående skole. Jeg følger
opp flere av dem som lærlinger nå, men
Torbjørn er den eneste som går på vei- og
anleggsfaget. De fleste andre går anleggsmaskinførerfaget. Da Torbjørn begynte
på videregående kom han kjørende i egen
traktor. Skolen har også studiespesialisering, så det var nok litt av et syn for snellene på 16 år fra Nøtterøy å se Torbjørn
cruise inn på traktoren, ler Lønn Nilsen.
– Jeg synes det er flott at vi har lærlinger som er dyktige og genuint interesserte, slik Torbjørn er. Yrkene bonde og
anleggsarbeider er dessuten litt beslekta.
Det er en del folk fra bondefamilier som
havner i bransjene våre. I tillegg til å være
«skikkelige folk», er de som oftest praktisk anlagt, skryter han.
Vil «oppover»
Hvordan kan det så ha seg at en som

GRUNNARBEID: Vi møtte Torbjørn i et boligfelt
like utenfor Tønsberg sentrum, der han gravde og
klargjorde for en ny støttemur.

PIMP MY TRACTOR: Dette er Torbjørns private
John Deere-traktor, som han bl.a. har stylet opp
med diverse lys, i tillegg til noen obligatoriske
Wunderbaum og terninger.
(PRIVAT FOTO).

åpenbart er opptatt av å kjøre maskiner
– spesielt traktor – valgte vei- og anleggsfaget etter fullført VG2 Anleggsteknikk,
framfor anleggsmaskinførerfaget?
– Vi lærer alt av grunnarbeid; som
drenering, planering, rørlegging og
montering av kummer, så det er veldig
variert. Dessuten har jeg hørt at fagbrevet
i vei- og anleggsfaget kanskje er mer egnet
hvis man ønsker å gå videre og jobbe som
f.eks. bas, anleggsleder eller andre mer
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administrative stillinger senere. Det er
godt mulig jeg har lyst til å komme meg
litt «oppover» etter hvert, selv om jeg
trives utmerket godt der jeg er akkurat
nå, sier Andvik.
– Jeg vurderer også å ta teknisk fagskole
etter hvert, noe også sjefen min i Arnadal
Anlegg spør meg om. Jeg tror nok en
kombinasjon mellom en jobb i anleggsbransjen og det å drive gård kunne passe
meg godt.

Pimp my tractor
At fremtiden til norgesmesteren uansett
innebærer traktorkjøring i større eller
mindre grad er vel hevet over enhver tvil.
Da han begynte som lærling kjøpte han
sin første traktor, en bruktimportert John
Deere fra England, som han fremdeles
kjører.
– Som sagt kunne jeg nok tenkt meg
å jobbe som bonde, og kanskje ta over
gården hjemme. Jobben som bonde er
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spennende og utfordrende, med masse
ulike arbeidsoppgaver, som pløying,
harving, pressing av baller, såing osv.,
sier han. Og traktoren er jo helt essensiell i mye av dette arbeidet. Andvik er
dessuten svært opptatt av at traktoren
skal være ren og pen, og han tar alltid av
seg skoene og kjører i sokkelesten. Litt
«styla» skal den jo også være. Mens andre
jevnaldrende skrur, mekker og «pimper»
opp bilene sine, gjør han det samme med
traktoren.
– Jeg har montert en del lys på den
– både arbeidslys og pyntelys. Jeg har
sikkert brukt 30 000 kroner på det. Og
så har jeg selvfølgelig hengt opp terninger
og Wunderbaum, sier han og ler. n
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TJEN PENGER. SPAR PENGER.

FORNY STALLEN NÅ.
HAR DU EN ELDRE 307, 308, 311 ELLER 312?
DU VIL GARANTERT TJENE PÅ Å BYTTE TIL CAT 308E ELLER 312EL.

Du vet allerede hva maskinen er god for. Siden du kjøpte din 311 eller 312 har mye skjedd. Caterpillar har forbedret førerkomforten
gjennom redusert støy og med nyttige finesser i hytta. Maskinen har blitt enda mer servicevennlig og trygg for de i og rundt maskinen. Det er kanskje ikke så rart at denne modellen er markedsleder og den mest populære maskinen i sin klasse.

Seks seminarer –
tre dager – én pris

ER DU KLAR FOR EN ENKLERE OG MER PRODUKTIV HVERDAG? ER DU KLAR FOR Å FORNYE DEG?

Vi hjelper deg på vei! Når du kjøper en nyere modell av oss, sørger vi for å selge den gamle maskinen din. Snakk med en av
selgerne våre, som sammen med Cat Finans skreddersyr et tilbud som passer for deg. Tilbudet gjelder for maskiner levert i år.

GÅ INN PÅ PON-CAT.COM

for å lese mer og fylle ut skjema for å få et
uforpliktende tilbud, eller ring en av våre
selgere i dag!

Nettoeffekt
Vekt
Std. skuffestørrelse

308E2 CR
49 kW / 67 hk
8,5 tonn
400 l

Cat 312E L
70 kW / 94 hk
15,7 tonn
700 l
Det blir tre dager fullpakket med interessante seminar på Arctic Entrepreneur 2015.

DU TJENER PÅ Å BYTTE.
• Enkel tilgang på servicepunktene rundt på maskinen
• Redusert drivstofforbruk og økt effektivitet
• Finesser som forbedrer sikkerheten og effektiviserer
hverdagen
• Romslig og komfortabel arbeidsplass med redusert
støynivå og suveren sikt

Kjente navn
- Alle seminarene har et faglig godt
og tidsaktuelt program, oppdatert på
tema og hendelser, forteller Fred Arild
Gyldenås i Maskinentreprenørenes
Forbund (MEF).
- Politikere kommer selvsagt også, og
sammen med etatssjefer og beslutningstakere bør det være muligheter for både
å kunne stille spørsmål og få svar på ting
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Vegdirektør Terje Moe Gustavsen snakker
om store satsinger og utfordringer
fremover på seminaret «Samferdsel og
vegvalg».

S.

Tidligere år har Maskinentreprenørenes Forbund arrangert Anleggsdagene
og Avfallsdagene. I 2015 slår de sammen
de to tradisjonsrike arrangementene til
Arctic Entrepreneur. Årets begivenhet har som mål å bli enda bedre, med
rekordstor utstilling, flere seminarer,
aktiviteter og mye variert underholdning.
Arctic Entrepreneur arrangeres 20. –
22. januar, i den nye store kongresshallen ved Clarion Hotel & Congress Oslo
Airport, Gardemoen.
Det faglige programmet har spennende

Samferdsel og vegvalg 20. januar
Avfallsdagene 20.- 21. januar
VA-dagen 21. januar
Pukk som byggeråstoff 21. januar
Vegbyggerdagen 22. januar
Sprengningsdagen 22. januar

RT

© 2004/2010 Pon Equipment & Power Systems All Rights Reserved. Pon, CAT, CATERPILLAR, their respective logos and “Caterpillar Yellow”,
as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Pon and Caterpillar and may not be used without permission.

Av: Kari Druglimo-Nygaard – kdn@mef.no

og relevante temaer. Nytt av året er at
man betaler kun en seminaravgift, men
kan delta på alle seks.

FO

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

På Arctic Entrepreneur
kan du betale for ett
seminar, og delta på alle
seks.

FOTO: JØRN SØDERHOLM

FOTO: JØRN SØDERHOLM
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Kom innom oss på stand nr. 47
på Arctic Entrepreneur for en hyggelig prat!

Anleggsbransjen

Stortingspolitiker Sandberg holder innlegg på «VAdagen».
FOTO: FRP

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård
Hoksrud, gir en status på hva regjeringen har fått
til på «Samferdsel og vegvalg».
FOTO: FRP

Værsjef i TV2, Eli Kari Gjengedal, skal lose oss
gjennom VA-dagen.
FOTO: JØRN SØDERHOLM

Fakta og
analysedagen
Torsdag 15. januar 2015
MEFhuset, Fred. Olsens gate 3
Kl. 08.3010.00

Temaer på programmet:
• Framtidsutsikter for anleggs
bransjen
• MEFs videre forventninger til
regjeringen og statsbudsjett 2016

MEF inviterer til gratis frokostmøte.
Frokost serveres fra kl 08.00.
For påmelding og mer informasjon: firmapost@mef.no
Påmeldingsfrist tirsdag 13. januar.

• Økte samferdselsbevilgninger
 Har norske entreprenører
kapasitet?
• MEFs konjunkturbarometer

Fred Arild Gyldenås og Geir Heggedal i MEF gleder
seg til å ønske velkommen til the Qube i januar.
FOTO: KARI DRUGLIMO-NYGAARD

man lurer på innen de aktuelle fagfelt,
sier Gyldenås.
Politikere som Bård Hoksrud, Per
Sandberg og Odd Henriksen skal holde
innlegg, i tillegg til kjente navn som
vegdirektør Terje Moe Gustavsen, politisk kommentator Aslak Bonde og Erik
Osmundsen i Norsk gjenvinning.
Faglig og tidsaktuelt
Samferdselsdepartementets politiske
ledelse gir det overordnede bildet på
vegvalg og satsing framover sammen
med vegdirektøren og assisterende
jernbanedirektør. Transportøkonomisk
Institutt (TØI) er skeptisk til utbygging
av InterCity-trianglet – hva med kollektivtrafikken i Oslo og Ringeriksbanen?
Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet svarer
fra «Stortingets talerstol».
Bransjens HMS-charter og arbeidet for
å forebygge sosial dumping er noe av det
som drøftes på Vegbyggerdagen.
Avfallsdagene fokuserer blant annet
på brannforebygging. Hvordan skal man
unngå brann på sine anlegg? Her deler
Per Posti, administrerende direktør i
Westco Miljø AS, sine dyrekjøpte erfaringer fra brannen i 2012. n
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eggsmaskiner
Vi har dekk til de fleste mobilkraner og anl
godt tilbud!
Ta kontakt med en av våre forhandlere for et

Forhandlere:

Dekkmann

ETLT
www.ndi.eu

ETDL5

ETCrane

ETSnow

Snowking

www.ndi.eu
Maskinentreprenørenes Forbund satser på rekordstor utstilling under Arctic Entrepreneur.
FOTO: JØRN SØDERHOLM
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Minilasternes panservogn
Arbeid under bakken uten graving av åpne grøfter
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FINSK
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K
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26,4 hk Kubota motor
Tipplast rett 1150 kg
Teleskop bom med paralellføring
Ramme for motvekter
Ergonomisk med fremragende sikt fra førersetet
Sikkerhet i toppklasse
Sterk og robust – lett og smidig
Kompromissløs midtstyring
Pendling i midtledd som kan låses
4wd

Kampanjepris kr. 217 000,-*










4

7
3

20 hk Kubota motor
Ergonomisk med fremragende sikt fra førersetet
Tipplast rett 750 kg
Sikkerhet i toppklasse
Sterk og robust – lett og smidig
Kompromissløs midtstyring
Pendling i midtledd som kan låses
4wd

1. TERRA-HAMMER: Jordrakett til bruk i løsere masser. Trekker inn rørdimensjoner opp til 160mm. Under vei, jernbane etc. uten å måtte grave.
2. TERRA-RAM: Slagmaskin som slår stålrør inn i bakken, under vei, jernbane osv. Slår stålrør opp til 2500mm.
3. TERRA-EXTRACTOR: Rør-cracking med stål vaier. For rørfornyelse i rør fra 15mm til 250mm.
4. TERRA-HYDROCRACK: Rør-cracking med stenger. For rørfornyelse fra 50mm til 300mm.
5. TERRA MINI-JET: Små og kompakte *HDD-Maskiner for styrbar boring i løs masser. Borer lengder på opp til 120m. og rømmer opp til Ø-300mm.
6. TERRA-JET S: Sterke og kompakte *HDD-Maskiner for styrbar boring i løse og hardere masser. Borer lengder på opp til 400m.
og rømmer opp til Ø-1000mm.
TERRA-JET ROCK: Sterke og kompakte Styrbare HDD-Maskiner med doble stenger for boring i blandede masser som jord, sand, stein, fjell i en og
samme operasjon uten å måtte bytte stenger underveis.
7. TERRA-DRILL: Vertikal borerigg for brønn boring, jordvarme, etc.

Kampanjepris kr. 155 000,-*

*HDD = Horisontal Directional Drilling. (Horisontal styrbar boring)

* Mva, frakt og klargjøring kommer i tillegg. Begrenset antall

TERRA AG er den største Sveitsiske produsenten av
"No-Dig" maskiner og utstyr for grøfte-frie løsninger med over 35 års erfaring.

* Mva, frakt og klargjøring kommer i tillegg. Begrenset antall.

IMPORTØR

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

NORCAR FORHANDLERE: 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 40 * 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

Grimshei Grafiske 10/2014

LEVERES MED SKUFFE, PALLEGAFFEL OG SILOGREIP TIL EN VERDI PÅ OVER KR. 20 000,- INKLUDERT I PRISEN

Strandveien 20 A | 3050 Mjøndalen
Tel. 32 23 18 10 | Fax. 32 23 18 11

www.abs-maskin.no
e-post: post@abs-maskin.no
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Går av med flagget til topps
den, sank den etter hver nedover i vannet.
Det var to separate halvsirkler som senere
ble montert rundt Ekofisktanken i en full
sirkel, forklarer Johansen.
– Det ble til slutt en 100 meter høy
konstruksjon med diameter på 115
meter. Det var en enorm jobb, med en
kontraktssum på langt over en milliard
kroner – og det var mye den gangen. Jeg
tror ikke jeg hadde klart å gjennomføre
dette prosjektet uten ballasten fra Vassdragsvesenet.

Etter et langt liv i anleggsbransjen ser Trond Johansen
frem til å trappe ned. Han har et lidenskapelig
forhold til bransjen, men ser også med bekymring på
utviklingen.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Anleggsmaskinen møter Trond Johansen (68) i Kvam i Gudbrandsdalen, der
han er prosjektsjef for utbyggingen av
nye E6, et av Norges største anleggsprosjekter. Til tross for prosjektets enorme
omfang, både økonomisk og samfunnsmessig, er Johansen overraskende rolig
og avslappet. Nesten 50 års erfaring med
store anleggsprosjekter, både i Norge og
utlandet, kommer nok godt med.
Ved årsskiftet forlater han skuta og
trer inn i pensjonistenes rekker. Hvis
han klarer det, da.
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Ekofiskveggen
I 1988 ble Johansen anleggsleder for
byggingen av en enorm vegg rundt
Ekofisktanken. Oljetanken sank nemlig
stadig lenger ned i havbunnen, og høye

bølger utgjorde en trussel for både verdier
og liv.
– Dette var et helt unikt prosjekt på den
tida. Man bygde først en flytende bunnseksjon, og når man fortsatte å bygge på

Vi takker for samarbeidet i året som snart har gått,
og ønsker alle våre forbindelser en riktig god jul!
Andebu Næringspark NO-3158 Andebu

+47 33 43 02 00
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post@holgers.no

www.holgers.no
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Statlig vs. privat
Høsten 1977 fikk Johansen jobb som
distriktssjef i Narvik for Eeg-Henriksen (senere kjøpt opp av NCC). Det var
starten på en over 30 år lang karriere i
selskapet.

– Jeg fikk ansvaret for å gjenoppbygge
selskapets satsing i Nord-Norge. Det var
en sjokkartet opplevelse å komme inn i
et privat firma etter kun å ha jobbet i et
statlig selskap. Her var det jo stort fokus
på inntjening! Jeg var vant til å tenke på
kostnadene, men ikke inntektene, for de
kom jo av seg selv i staten. Den konstante
kampen mellom inntekter og utgifter
var lærerik og artig. Jeg ser for øvrig det
samme den dag i dag når vi får inn folk
fra statlig virksomhet. De må gjennom
nøyaktig den samme læringsprosessen,
forteller han engasjert.

Utlandet
Johansen ble etter hvert ettertraktet
på markedet, og ble anleggsleder for et
arbeidsfellesskap som skulle bygge den
kolossale Igelstabrua i Södertälje sør for
Stockholm.
– Arbeidsfellesskap er spesielt, i den
forstand at man nærmest skal lage en
helt ny bedrift av de to, eller i dette
tilfellet tre, bedriftene som går sammen
om ett prosjekt. Man må jobbe med å
viske ut ulikheter og starte en ny felles
kultur, forteller Johansen. Senere ble han
også anleggsdirektør i AS Anlegg (i dag
Reinertsen Anlegg), med ansvar for det
store Varoddbruprosjektet i Kristiansand,
før det bar ut på nytt utenlandsoppdrag
for Eeg-Henriksen (som nå var blitt til
NCC Anlegg) i 2000.
– Slutten av 90-tallet var en forferdelig tung tid for entreprenørbransjen
i Norge, så jeg ble «deportert» til Polen,
sier Johansen med et smil.
– NCC International hadde fått et
kjempeveiprosjekt ved byen Poznan, og
jeg ble spurt om å være med. Det var et
slags OPS-prosjekt, en jobb til 500 millioner euro. Igjen skulle jeg egentlig bare
være en liten periode, men jeg ble etter
hvert styreleder for hele prosjektselskapet
og var der til slutt i fire år.
Vel hjemme igjen ble han teknisk direk-
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Inn i bransjen ved en tilfeldighet
Trond Johansen er født og oppvokst i
Narvik, med en far som jobbet i militæret og en bestefar som var formann på
Narvik jernbanestasjon.
– Jeg vokste opp i en tid og et miljø
hvor dugnadsånden sto sterkt. Jeg ble
dratt med på både snekring, graving,
støping og lignende, noe som førte til at
jeg veldig tidlig fikk interesse og sans for
det praktiske. Da jeg selv var i militæret
var det en der som skulle begynne på
NTH i Trondheim. Jeg tenkte det kanskje
kunne være noe for meg også, selv om
jeg egentlig hadde planer om å bli lærer,
forteller Johansen.
– Det var de praktiske delene av studiet
jeg spesialiserte meg i, spesielt anleggsdrift og ingeniørgeologi. Jeg fikk sommerjobb i Vassdragsvesenet i forbindelse med
utbyggingen av Skjomen kraftverk sør
for Narvik. Det var også der jeg skrev
diplomoppgaven min, og jeg fikk fast
jobb umiddelbart etter jeg var ferdig
utdannet sivilingeniør. Dette var tung
anleggsvirksomhet, med tunneldrift og
dambygging, og det var utrolig lærerikt.
Senere var jeg også med på Eidsfjordanleggene i Hardanger. Vassdrasvesenet var
en solid statlig bedrift, hvor det var helt
fantastisk å starte karrieren. Jeg jobbet
med store anlegg og mange folk – og ikke
minst fikk jeg mye ansvar. Alt dette skulle
komme til nytte senere i livet.
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Alle gode ting er tre
– Det er mange som spør om jeg virkelig vil klare det denne gangen. Jeg har jo
forsøkt et par ganger tidligere, sier han
og ler.
– Første gang var i 2008, etter at jeg
fikk store plager med en nakkeprolaps
som satte meg helt ut av spill. Jeg var da
teknisk direktør i NCC Anlegg. Etter en
operasjon ble jeg imidlertid så bra at jeg
kunne begynne å jobbe igjen. Jeg startet
et eget rådgivingsselskap – TroCon AS
– og ble leid inn av Betonmast Anlegg,
først i forbindelse med kjøpet av og fusjonen med tunnelentreprenøren MIKA,
og senere som direktør for prosjektstøtte etter at selskapet ble kjøpt opp
av Implenia. Det innebar blant annet
teknisk, kontraktuell og juridisk bistand
ved større prosjekter. Så, før jul i fjor,
hadde jeg igjen bestemt meg for å gå av,
men så kom forespørselen om E6-jobben
i Gudbrandsdalen. Jeg takket ja til å lede
prosjektet et halvt års tid, inntil de fant
noen andre som kunne overta. Det halve
året har blitt til ett år, før jeg nå virkelig
gjør alvor av pensjonistplanene. Og denne
gangen er det ingen vei tilbake. Men jeg
har tenkt å holde litt liv i selskapet mitt,
så hvis noen har lyst til å bruke meg som
rådgiver innenfor anleggsdrift, enten det
gjelder teknikk, økonomi eller kontrakts-

forhold, så bistår jeg gjerne. Men mitt liv i
«frontlinjen» er nå over, slår han fast. Og
det er nok både kona og tvillingdøtrene
på 19 år tilfreds med.

NYHETER
PORTRETT

SKOG

Den dyre flyttingen
Norge har mye verdifull
skog. Men det er vesentlig
dyrere å flytte den norske
skogen til kundene enn
den svenske og finske.
Av Håvard Almås – anleggsmaskinen@mef.no

tør i NCC Anlegg, og var blant annet
ansvarlig for bygging av store tanker
for lagring av LNG (nedfrosset flytende
naturgass, red. anm.) på Melkøya. I 2005
ble han bedt om å utføre tilsvarende jobb
utenfor London.
– Det å komme til England var et stort
sjokk. Det var et langt mer hierarkisk
og byråkratisk system, og en ekstremt
annerledes kultur enn her hjemme. Av
en eller annen grunn klarte vi heller ikke
å komponere betongen ordentlig, og det
endte med store reparasjonsjobber i etterkant. Vi var der borte et års tid og tapte
mye penger. Det var ingen fornøyelse,
slår han fast.
Typisk norsk å være god
Når han nå går av med pensjon og skal
oppsummere en lang og spennende karri-

ere i anleggsbransjen, har Johansen både
uhemmet skryt og bekymrede tanker å
komme med.
– Det som har kjennetegnet – og
fremdeles kjennetegner – den norske
anleggsbransjen, er det nære og gode
samarbeidet mellom ledelse og de som
utfører selve jobben. Jeg mener andre
deler av forretningslivet har mye å lære
av oss på den måten. Bransjen er veldig
lite formell og hierarkisk. Noe av grunnen
er nok at de i toppledelsen ofte har gått
gradene selv. Når man er ute setter man
veldig pris på de som jobber, er kreative
og løsningsorienterte, sier Johansen.
– Videre har utenlandsoppholdene
virkelig lært meg å verdsette den meget
faglig dyktige norske anleggsarbeideren. Han trenger riktignok en god dose
motivasjon, men når det er på plass,

SENTRALSMØRING.
VI

INKLUDERER EN

JUBILEUMSVARE

VEIL PRIS 1000,- TIL 2500,-

GÅ IKKE GLIPP AV DETTE TILBUDET!
BESTILL DIN MASKIN MED

Tlf. 32 25 20 30, SE WWW.ELBA.NO
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så er det ingen som slår ham. Jeg tør
påstå at den norske anleggsarbeideren
er dobbelt så effektiv som sin utenlandske kollega – men selvsagt også dobbelt
så dyr. Og hvordan motiverer man den
norske anleggsarbeideren? Jo, når folk
blir involvert, blir de også motivert. Så
enkelt er det.
Konsulentstyrt bransje
Johansen har imidlertid også sett en litt
negativ utvikling i bransjen de senere
årene.
– Tidligere var spesielt den anleggstekniske delen av bransjen kjennetegnet av
stor og bred ingeniørkompetanse. Den
senere tid har bransjen blitt mer og mer
konsulentstyrt. Entreprenørenes ingeniørkompetanse blir stadig mindre nødvendig, ettersom alt er beskrevet ned til hver
minste detalj av konsulenten på vegne
av byggherrene. Det burde jo være slik
at entreprenørene selv finner fram til de
gode og effektive løsningene, mens byggherren beskriver intensjon, funksjon og
kanskje arkitektur. Slik er det ofte i andre
land, og også i den norske byggebransjen,
hvor totalentrepriser er vanlig. Dersom vi
ikke snur denne utviklingen i den norske
anleggsbransjen, vil entreprenørene bli
dummere og dummere. De vil kun jobbe
med å finne feil hos konsulentene, fordi
det er det de tjener mest på. Og sluttproduktet blir, om ikke dårligere, så i hvert
fall dyrere enn det burde være, avslutter
han. n
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En analyse av norsk skognæring gjennomført av Pöyry viser at de globale
trendene peker i retning av økt bruk av
skogprodukter. Rapporten «Markedsanalyse skognæringen i Norge», synliggjør
at Norge har relativt sterke grunnforutsetninger knyttet til flere trebaserte
produkter, samtidig som skogsektoren
står overfor en rekke utfordringer. Skal
potensialet forløses er man blant annet
avhengig av bedre transportinfrastruktur.
Internasjonal
Få andre bransjer er så internasjonalt
konkurranseutsatt som skogbruk og
skogindustri.
I dag eksporteres ca. 80 prosent av
papirproduksjonen, 30-35 prosent av
produksjonen i plateindustrien og 25
prosent av trelasten. Sektoren er derfor
avhengig av at prisen på norske skogindustrielle produkter, sammen med logistikkostnadene til markedet, er internasjonalt konkurransedyktig.
Aktørene i næringen bærer selv hovedansvaret for egen konkurranseevne.
Samtidig er sektoren avhengig av at politikerne klarer å styrke rammebetingelsene,
og intensiverer innsatsen for å redusere
konkurransegapet til nabolandene.
Dette gjelder blant annet behovet for
bedre transportinfrastruktur. Betydelig
svakere konkurransevilkår på dette feltet
er en av de største kostnadsulempene for
skognæringen.
Skogsbilveier
Pöyry-rapporten viser at kostnadene for
hogst og utkjøring, samt transportkostnadene fra bilvei til industri er høyere
i Norge enn i blant annet Finland og
Sverige. Kostnadsforskjellene har blant
annet sammenheng med at Norge har
mye bratt terreng, i kombinasjon med at
veitettheten i skogene våre er lavere enn
i Finland og Sverige.

I statsbudsjettet for 2015 bevilger
Solberg-regjeringen 121 millioner kroner
til bygging av skogsbilveier. Landbruksdepartementet prioriterer transportinfrastruktur, men sett opp i mot det reelle
behovet er det nødvendig med en videre
opptrapping av veibyggingen i skogen.
Flaskehalsene
Når det gjelder høye transportkostnader
fra bilvei til industri skyldes dette flere
forhold. For det første er standarden på
veinettet flere steder for dårlig. Myndighetene vedtok i 2013 å tillate tømmervogntog med 60 tonn maksvekt på norske
veier. Utfordringen per i dag er imidlertid
at andelen veier som er bygd og klassifisert for å tåle denne maksvekten er liten.
Flaskehalser er særlig tilfellet for fylkesveiene, hvor kun 8 prosent av veinettet
tåler 60 tonn. I tillegg har omklassifiseringen av veinettet, der en økning i maksvekten er mulig, dratt ut i tid.
Utslagene i kostnader er betydelige.
I Pöyry-rapporten anslås det at underveiskostnadene per kubikkmeter er opp
til 33 prosent høyere på veier klassifisert for 50 tonn, sammenlignet med 60
tonn. Når vi samtidig ser at Finland og
Sverige har besluttet å heve maksvekten
for tømmertransport til henholdsvis 74
og 76 tonn er det åpenbart at det haster
å få fjernet flaskehalsene på veinettet.
For MEF er det viktig å belyse skogs
entreprenørenes rolle i verdikjeden, og å
synliggjøre muligheter og utfordringer i
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næringen overfor det politiske miljøet. I
tillegg til eget organisasjonsarbeid samarbeider MEF med en rekke andre aktører
fra sektoren i Verdikjedesamarbeidet
for skog og trenæringen. Videre er MEF
representert i Skog22-utvalget som skal
legge frem en strategi for de skogbaserte
verdikjedene i begynnelsen av 2015.
Vi opplever at interessen for skognæringen er stor blant mange rikspolitikere. MEF vil jobbe videre for at denne
interessen kommer til uttrykk i form av
konkrete tiltak. Politikk inntreffer først
når et område blir prioritert i budsjettene
fra år til år.

Håvard Almås er fagsjef for næringspo
litikk i Maskinentreprenørenes Forbund.
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DET SKJER
2015

4.-8.
Hallingtreffet. Geilo.
MEF fakta- og analysedag. Oslo.
Arctic Entrepreneur. Gardermoen.
Scania Winter. Trysil.
Utleiekonferansen. Oslo
Asfaltdagen. Oslo

Stein i vei-konferansen. Oslo.

Mars
11.-12.
25.-26.

Intermat. Paris.

Mai
7.-9.
6.-11.
22.-28.

Oktober
Bygg Reis Deg. Lillestrøm.
HMS-konferansen. Oslo.

November
Fjellsprengningsdagen. Oslo

2016
Bauma. München, Tyskland.
World Tunneling Congress. San Fransisco USA.
MEFA. Sola/Stavanger
IFAT (VA- og avfallsmesse). München, Tyskland.

Entreprenad Live / ME-kongressen. Ring Knutstorp,
Sverige.
Vei & Anlegg. Oslo Hellerudsletta.
World Tunneling Congress. Dubrovnik, Kroatia.

2017

London Build. London.
Transportmessa. Oslo Hellerudsletta. NB: Ny tid og
nytt sted!

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

Juni
18.-19.
18.-20.

Dyrskun. Seljord.
Den Tekniske Messen. Oslo
Loendagene. Loen.

11.-17. april.
22.-28. april.
27.-29. mai.
30. mai-3. juni.

April
20.-25.

11.-13.
15.-18.
25.-27.

20.
Rallardagene. Narvik
Arbeidsgiverdagen. Gardermoen.

Arendalsuka. Arendal.

September

14.-18.
20.

Februar
5.-6.

Kontrakter må tilpasses det
norske anleggsmarkedet!

August

Januar
14.-16.
15.
20.-22.
28.-30.
28.
29.

MEF MENER

Samoter (anleggsmesse). Verona, Italia.
World Tunneling Congress. Bergen.

22. februar.
9.-16. juni.

Materialuttak

Bilder

Kjøring, diett, reise- og gangtid

Dokumenter

Reiseregning

Planleggingskalender

Maskintimer og massekjøring

Varebestilling

Mannskapslister

Verktøylogg

Det er altså flere faktorer som har stor betydning: Kontraheringsmåter,
entrepriseformer, kontraktstyper og tildelingskriterier. MEF har foreløpig
ikke tatt stilling til hva vi mener på alle disse områdene. Men vi konstaterer
at det er unison enighet, også politisk, om at det må være både store og
små kontrakter.

Ta kontakt med oss for et pristilbud

Utviklet for
bygg- og
anleggsbransjen siden

Hver av disse utfordringene er i seg selv alvorlig nok. Til sammen kan de
utgjøre en trussel for alle oss som mener det er viktig å ha en sterk, allsidig
og fleksibel norsk anleggsbransje med bedrifter i alle størrelser rundt om
i landet.

MEF har foreslått en del tiltak for å bedre situasjonen:
Andelen store kontrakter (over 100 millioner kroner) i SVV bør ikke overstige 70 prosent av årlig samlet kontraktsverdi. Videre at SVV bør benytte
konkrete og målbare tildelingskriterier, at vi ønsker økt bruk av prekvalifisering, omforente kontraktsstandarder og beskrivelser. SSVs prosjekterings- og
kontraktskompetanse bør økes, og entreprenørenes kompetanse må utnyttes
bedre ved å belønne besparelser som følger av forslag fra entreprenøren.
Jernbaneverket har dette i dag, nå må flere store byggherrer følge opp!

Bransje- og kundetilpasset programvare
Skjemautfylling

Vi ser flere utfordringer i dagens anleggsmarked:
Det er mange konflikter mellom byggherrer og entreprenører, andelen store
kontrakter har økt, det er utelukkende fokus på laveste pris på bekostning
av kompetanseutvikling, bedre løsninger og kostnadsbesparelser, antall
personskader har økt de senere årene og enkelte entreprenører opplever at
norske og utenlandske entreprenører ikke konkurrerer på like vilkår.

MEF mener at både SVV og andre store byggherrer bør ha som mål at
anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte og sikrer mest mulig effektiv
ressursbruk basert på forretningsmessighet og likebehandling.

Gjør dine registreringer
- HELT ENKELT

Timeregistrering

MEFs hovedstyre har i årets siste møte behandlet et notat om kontrakts
strategier, et tema som har svært stor betydning for MEF-bedriftene. Notatet
tar utgangspunkt i Statens vegvesens (SVVs) anskaffelsespraksis i dag.
Hovedstyret ønsker å sette fokus på, og få en diskusjon om, at alle store
byggherrers kontraktspolicy har avgjørende betydning for om kapasiteten
i den norske anleggsbransjen blir godt nok utnyttet. Dette fikk vi illustrert i
slutten av november, da avdelingslederne i MEF var samlet til representantskapsmøte. I en runde rundt bordet om situasjonen i avdelingene/fylkene,
kom det klart fram at det er for lite å gjøre for mange MEF-bedrifter, og
mange har svært korte ordrereserver. Jeg tror dette blant annet skyldes at
mange av kontraktene som er ute nå, er for store.

www.proresult.no

Arnstein Repstad

Så vil jeg til slutt gjerne benytte anledningen til å ønske alle, både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i MEF over hele landet en riktig god jul og et
godt nyttår!
Og når nyttårsrakettene er sluknet, er det ikke mange dagene til vi ser hverandre på Arctic Entrepreneur, 20.-22. januar på Gardermoen. Dette er en
begivenhet som flest mulig, både medlemmer og tillitsvalgte, må få med seg!

57 82 00 06
post@proresult.no
Følg oss gjerne
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MEF-NYTT
Region Nord

Fordeler med Saltvikplogen:
- Unike kasteegenskaper.
- Kaster svært godt både i lave og høyere hastigheter.
- Svært stabil på veien.
- Rensker kantene godt og flytter snøen opp og bort
fra veien.
- Lett plog, reduserer drivstoffutgifter (Eks. DA-280
800 kg, SDA-280 1050 kg, F-280 1090 Kg)
- Lett plog gir generelt mindre slitasje på kjøretøyet og
dets komponenter.
- Lavere utslipp av Co2 og NOX på ditt kjøretøy.
- Gode kasteegenskaper i lav fart, gir generell
fartsreduksjon under brøyting,
og dermed mindre fare for ulykker.

Høsttreff MEF og
NLF avdeling Troms

Region
Nord
Se Saltvikplogenpå
på Youtube
YouTube
Se Saltvikplogen

Vi har lager for slitedeler!

Region
Midl

Kontakt: Ole Saltvik
Telefon 769 52 800 - Mobil: 917 84 184
firmapost@saltvik.as - www.saltvik.as
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AT03577

God jul
Godt nytt år

Region
Øst

Region
Vest

AT04118

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

Høsttreffet samlet tilsammen 22 leverandører og 36 MEF og NLF-medlemmer.

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

MEF og NLF avdeling Troms arrangerte høsttreff for
sine medlemmer på Rica Ishavshotellet i Tromsø helga
24.- 26. oktober.

REGION ØST
Grønnegata 40
2300 Hamar
Telefon: 958 72 000
region.ost@mef.no

Det faglige programmet ble startet av faglig leder i Transportkompetanse, Per H.
Pedersen, som snakket om Yrkessjåførdirektivet. Videre presenterte Stein J. Johansen fra Statens vegvesen prosjekter og utvikling av vegnett i Troms i årene fremover.
Førsteamanuensis på Høgskolen i Harstad, Harald Bergland, la frem resultatene av en
undersøkelse gjort på sjåførenes hverdag ifht. kjøre/hviletidsregler. Administrerende
Direktør i NLF, Geir A. Mo orienterte om NLFs arbeid og utfordringer, samt hvilke
utfordringer han så våre to næringer har sammen. Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre fra Troms presenterte for høsttreffet framtidsvyer for landsdelen og
næringen.

MEF anbefaler sine medlemmer å
benytte Storebrand Helseforsikring!

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

> Kollektive avtaler dekker tidligere plager, også der
diagnose er avklart og behandling er i gang

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

> Du kan beholde avtalen livet ut, og har ingen øvre
grense i forsikringssum
> Sikrer deg en tilpasset og trygg oppfølging i
Norge og i det unike internasjonale nettverket

Ring MEF-teamet i Storebrand 22 31 58 03
eller les mer på storebrand.no/mef

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

Plakett for 25 års medlemskap
Harstad Maskin mottok plaketten som viser at de har vært medlem i 25 strake
år. Styreleder Roger Moe og daglig leder Nils Kristian Johansen mottok prisen som ble
utdelt av avdelingsstyrets leder Tore Killi og regionsjef Randi Pedersen.

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
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MEF-NYTT
Region Midt

Styremøte og regionrådsmøte
Helga 6. – 8. november gjennomførte MEF
Region Midt felles styremøte og regionrådsmøte. Møtene ble gjennomført på
Ørland Kysthotell som ligger på Brekstad
utenfor Trondheim.
Fredagskveld var det bespisning på
Hovde Gård, mens lørdagen var satt av
til møter. Etter møtene var det guidet tur
på Austrått fort som er et kystfort ved
Ørland. Fortet ble bygget av tyske okkupasjonsstyrker under andre verdenskrig.
Kanonbatteriet på Ørlandet. Dette er i dag
det eneste gjenværende trippeltårn av
sitt slag i verden. Dette ble en flott opplevelse med en glødende engasjert guide.
På kvelden var det middag med fremdragende underholdning på hotellet.
MEF Region Midt vil takke tillitsvalgte
med følge for ei flott helg!

Nyansatt
Bjørn Terje W. Middelthon (40) er ny opplæringskonsulent i Region Sør-vest med kontorsted i
Stavanger.
Han kommer fra stilling som driftsleder i Rygg
Maskin AS, og har blant annet hatt ansvaret for
oppfølging av lærlingene i bedriften.
Han ser frem til å kunne være med å bygge
kompetansen med fagfolk i anleggsbransjen.
MEF ønsker Bjørn Terje velkommen når han
starter på nyåret!

Styremøte i MEF avdeling Møre og Romsdal.

Region Sørvest

MEF Region Sørvest på fagtur til Malaga

SIDE 74

Plakett for
25 års
medlemskap
Øyvind Sletten fra firmaet Sletten Maskin,
Skotselv fikk overlevert plakett for 25 års
medlemskap MEF (1987 - 2012).

Plakett for
25 års
m
 edlemskap

MEF avdelingene Agder og Sør-Rogaland
var på fagtur til Malaga første uken i
september sammen med Pon Equipment.
MEF regionalt og MEFs juridiske avdeling sto for det faglige innholdet. Videre

Region Sørøst

sto Ahlsell AS, Gjerstad Intera, Pon Rental
og Pon Eguipment for opplegget på turen.
Etter en innholdsrik uke med blant
annet guidet tur til Malaga by, ble det
hele avsluttet med tur til Caterpillars

prøvefelt.
Det var 60 deltakere på turen. Takk til
alle som bidro til at det ble en fantastisk
tur til Malaga 2014.
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Knut Harestad har mottatt plakett for 25
års medlemskap. Knut er nå honnørmedlem i MEF tilsluttet avdeling Sør-Rogaland. Firmaet Harestas Maskin AS drives
videre av hans datter. Vi gratulerer Knut
med tildelingen.
MEF gratulerer Knut med tildelingen!

MEFs

tyveriregister
tlf. 22 40 29 00
MEF har satt i gang et prøveprosjekt
som varer ut 2014: Medlemsbedrifter
som opplever tyveri fra sitt anlegg
ringer til MEFs sentralbord
22 40 29 00 og melder fra om
tyveriet. Slik håper MEF å få en
oversikt over alle tyverier. Denne kan
brukes i arbeid overfor myndighetene.
Takk for at du melder fra!

Det ble ikke meldt inn tyveri i
november
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SPARTID–OPPNÅFULLOVERSIKT–FÅBEDREØKONOMI

MEF medlemsfordel:

Gullkantede avtaler til din fordel

Zirius Prosjekt...

vinnerverktøy for bransjen!

Maskinentreprenørenes Forbund
(MEF) har en rekke fordelsavtaler
for medlemmer.
Zirius – Modulbasert økonomistyring tilpasset
entreprenøren gir deg:
✔ Raskt total økonomisk oversikt i prosjekter og delprosjekter
✔ Elektronisk lagring, håndtering og sending av bilag og dokumentasjon
✔ Maskin-, time- og materiellregnskap

Av: Kari Druglimo-Nygaard - kdn@mef.no

Avtalene er langsiktige, landsdekkende og reforhandles regelmessig. MEF har forhandlet frem og inngått
en rekke rammeavtaler med leverandører innen ulike
produkt- og tjenesteområder. Avtalene er noen av
de mange fordelene ved å være MEF-medlem, og
gir deg som medlem gunstige innkjøpsordninger,
noe som slår direkte ut i din daglige økonomi og
inntjening.
Handelsavtalene er forhandlet fram for å:

Finn ut mer på www.zirius.no/mef

Avfallsdagene + Anleggsdagene =

Arctic Entrepreneur

20. - 22. januar 2015
Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Betal kun for ett seminar, delta på alle
Seminarer med faglig godt og tidsaktuelt program
Rekordstor utstilling
Gratis dagsbesøk på utstillingen med enkel servering
www.arcticentrepreneur.no
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• Gi medlemmer et konkurransefortrinn overfor
ikke-medlemmer.
• Gi både store og små medlemmer tilnærmet samme
priser og leveringsbetingelser.
• Dekke et vidt spekter av varer og tjenester.
• Gi økonomisk gunstige fordeler.
• Være landsdekkende.
Det finnes en rekke samarbeidspartnere med gode
avtaler rundt om i hele landet. Vi anbefaler alle å
logge seg på medlemsnettet for å få en total oversikt.

FOTO: SCANDIC HOTELL FORNEBU

Her er en oversikt over de største
handelspartnerne:

• Storebrand
Tjenestepensjon og forsikringer til gunstige priser.
• Tess
Ferdigforhandlet rabatt på prisene i TESS Håndbok.
TESS servicesentre finnes over 100 steder i Norge.
• Statoil
Gode betingelser på produkter og tjenester. Statoil
tilbyr også et eget mastercard med MEF-rabatt.
• If skadeforsikring
Forsikringspakke som dekker ting-, ansvar- og
personforsikring med gunstige priser.
• Telenor
Gunstige rabatter på fasttelefoni, mobiltelefoni og
Internett. Telenor tilbyr også sikker lagring på sin
server.
• Kjedehuset
Gode betingelser på tale-, data- og videoløsninger.
De har egne serviceverksteder for Nokia og Sony
Ericsson med kort behandlingstid.
• Scandic hotell
Med 84 hoteller i Norge tilbyr Scandic en unik
dekning av hotellrom. Som medlem i MEF kan du,
din familie og ansatte i din bedrift, oppnå gunstige
priser på hoteller både i Norge og i Sverige.
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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

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

FOTO: JØRN WAD

Da den nye sertifikatordningen for berg
sprengningsbransjen ble innført for noen år
siden, spådde kritikerne effektiviteten og
sikkerheten ad undas. De tok feil. Det har
Kristian Bernhardsen i Bodø undersøkt.
Les om det i neste nummer.
Der møter vi også steinmurspesialisten
Knut Erik Gjerde (bildet) fra Vats i Rogaland. Han kan fint bruke en hel dag på tre
kvadratmeter hagemur. Det er både han og
kundene fornøyd med.

STÅLSETT DEG FOR
DET NYE ÅRET!
NESTE
NUMMER
Kommer 18. januar

God jul!
Vi ønsker både ansatte og medlemmer
av MEF en riktig god jul.

Du kan også nå våre MEF-eksperter i jula
på 815 11 466 eller if.no/mef.

Vi i LLENTAB ser frem mot et år med nye spennende prosjekter!
Uansett om du trenger kontorbygg, butikk, bensinstasjon, lager, idrettshall
eller annen form for stålbygg: med høy kompetanse, kvalitet, nærproduksjon
i Sverige og 5 års reklamasjon er LLENTAB din solide partner – også i 2015.
Flere hundre norske virksomheter trives allerede i et stålbygg fra LLENTAB
– kontakt oss for et tilbud på hva vi kan gjøre for deg!

8982_1 Inhouse NO

I samarbeid med
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OSLO • BERGEN • TRONDHEIM • Tlf 977 07 300 • LLENTAB.NO
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vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere

god jul
og godt nyttår!

Volvo Maskin AS
www.volvomaskin.no

Året 2014 har vært nok et hektisk år for Volvo Maskin, og vi kommer til å
levere omtrent samme antall nye maskiner som året før. Vårt største fokus
er service, og i løpet av året er det investert i nye verkstedsbygg i Råde,
Bergen, Sandefjord og Alta. Neste år står ytterligere to verksteder for tur.
I tillegg har vi økt antall mekanikere ytterligere, og har et kursprogram som
sørger for å bygge opp kompetanse for å kunne følge opp dine maskiner
effektivt og fagmessig.
Vi takker for tilliten dere har vist oss i året som har gått!

