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299,-

AVTALEN ER
LIKE GOD, KOPPEN 
HAR BLITT BEDRE

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!

Call the experts© for en effektiv hjullaster.

Komatsu WA270-7 Hjullaster – Mer kraft-mindre drivstoff!

Komatsu WA270-7 er allsidig. En perfekt blanding av kraft, komfort og pålitelighet.

Ulvenveien 84, Postboks 185 Økern, 0510 Oslo, Tlf. 22 88 72 00

www.hesselberg.no

•  Allsidig og sterk

•  SmartLoaderLogic

•  Lavt drivstofforbruk

•  Antispinn
•  Hydrostatisk drift

•  Ny og stor hytte

•  Reversibel kjølevifte

•  Komatsu CARE som stan
dard

Komatsu Care, gratis perio
disk vedlikehold hver 500 t

ime. Inntil 3 år/2000 timer
 (Det som kommer først). 

Deler, filter, oljer og arbeid
 er inkludert. Reisekostnad

er og eventuell overtid kom
mer i tillegg.

komatsu_WA270-7_272x194no.indd   1 04.11.2014   14:09:21



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

Terana 
– en av Nordens ledende leverandører av

Rørsystemer

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

 Glatte grunnavløpsrør og rørdeler i PVC og PP

 K2 dobbeltveggede grunnavløpsrør og rørdeler av PP

 K3XL overvannsrør av PP i dim 1200 til 2400 mm

 Dreneringsrør av PP samt overvannskassetter 

 Kummer av PP opp til dim 1000 mm

 Elkabelrør og kveilrør av PE

 Trykkrør og deler av PVC og PE

 Rør og rørdeler av PP for innomhusavløp

4
4
4
4
4
4
4
4

Produkter godkjente 
i henhold til: 

Kontakt Terana for informasjon
om din nærmeste forhandler.

®

Terana er også generalagent for 
Kaczmarek i Skandinavia.

For at du skal være best mulig 
forsikret, spør vi ekspertene om råd

Siden 1975 har If og MEF samarbeidet om å skreddersy forsikringer til MEFs medlemmer.
Hvilke dekninger som må være med, hvor store utbetalingene skal være hvis uhellet er ute 
– ja til og med hvor mye forsikringene skal koste, blir vi enige om sammen.

Velger du If kan du altså være helt trygg på at forsikringen 
din er laget av noen som virkelig kjenner din hverdag.

Vi skal ha Norges beste forsikringer for entreprenørbransjen. Derfor er det helt 
naturlig for oss å søke råd hos de som kan mest om bransjen – entreprenørene.

I samarbeid med:

For å snakke med en av våre MEF-eksperter, ring 815 11 466.
Du kan også lese mer på www.if.no/mef
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Det skumle nye
Det har vært en del misnøye rundt overgangen fra gammelt til nytt system for sprengnings-
sertifikater. En hel del fagfolk som både trenger og bruker sertifikatet fikk det travelt når de så 
at overgangsordningen var i ferd med å løpe ut. Som ved alle endringer av regelverket: Majo-
riteten får det med seg og innretter seg etter et nye, mens noen er så sløve at toget går fra dem. 

Omleggingen har gitt en opprydding og avskrelling blant sertifikatinnehavere som knapt nok 
har drevet med sprengning men likevel har hatt tillatelse til oppbevaring og bruk. Kravet om 
fornyelse hvert femte år gjør at denne oppryddingen blir en konstant tilstand, og at bare de 
som faktisk bruker sertifikatet tar bryet og kostnaden med å fornye det. 

Nå viser det seg at misnøyen stort sett har veket plassen for en positiv innstilling, der bergspren-
gerne mener skiftet har gitt oss et sikrere sprengningsregime. Det viser to forskjellige under-
søkelser, utført av henholdsvis Kristian Bernhardsen i Bodø og DSB.  Mer om det på side 16. 

Vi i media bruker gjerne overgangen til nytt år til å oppsummere. Også her i Anleggsmaskinen. 
Hvordan gikk 2014 egentlig for næringa? Og ikke minst: Hvordan ser det kommende året ut? 
Det kryr av svartmaling og krisemeldinger i næringslivet generelt om dagen. Også leverandørene 
til anleggsnæringen forbereder seg på nedgang. Spådommene om 2015 spriker som beina på 
en Menzi Muck i vanskelig terreng. 

Men vår lille rundspørring tyder på at norske maskinentreprenører er like notoriske optimister 
som de alltid har vært. Vi aner imidlertid at  at «det går bra» uttales med 
noe mer sammenbitte tenner enn før. 

Helt sikkert er det i alle fall at vi kommer til å følge med og fortelle om det 
som skjer. 

Godt nytt år!

Jørn Søderholm - jos@mef.no

MATTELØFT: Salven har 
akkurat gått. Matta løfta seg 
bare litt, og alt gikk som det 
skulle. Nå er det bare støv-
skyen igjen. Og skytebasens 
tilfredsstillelse over nok en 
vel utført salve. Hans Robert 
Johansen er bergspreng-
ningsleder i Bernhardsen 
Entreprenør AS i Bodø. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Abonnement: 11 utgaver pr år. Kun kr 630,- 
Bestill hos kundeservice. Tlf 67 11 38 19, epost am@aboservice.no. 
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Vil skjerpe  
beltebruk
Arbeidstilsynet mener arbeidsgiver skal 
sørge for at sikkerhetsbelte brukes. 
Akkurat som med hjelm og briller. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Arbeidstilsynet er bekymret over ulykkestallene med mobilt 
arbeidsutstyr som trucker, hjullastere, dosere, dumpere, grave-
maskiner, kraner og traktorer. 

– Flere har medført at fører har omkommet eller blitt alvor-
lig skadd. Mange av ulykkene kunne ha fått et annet utfall hvis 
den som kjørte hadde benyttet sikkerhetsbelte, sier seniorin-
geniør Rolf Engstrøm i Arbeidstilsynet. 

Frivillig
Mens sikkerhetsbelte anses som en selvfølge bak rattet i en 
bil eller lastebil, anses det som et frivillig ”tilbehør” i maskiner. 
Men det er ikke frivillig, ifølge Arbeidtilsynet. Og her ligger det 
største ansvaret hos sjefen. 

– Det er arbeidsgiver som skal legge til rette for – og stille 
krav til – bruk av sikkerhetsbelte. På lik linje med hjelm, 
vernesko, hansker og vernebriller, sier Engstrøm. 

Her viser han til Arbeidsmiljøloven, som i paragraf 3-2 gir 
arbeidsgiver ansvaret for å i vareta sikkerheten mens paragraf 
2-3 gir arbeidstaker plikt til å medvirke. Og paragraf 3-1, som 
stiller krav til systematisk HMS-arbeid i bedriften. 

Arbeidstilsynet varsler en tett dialog med bransjer og bran-
sjeforeninger for å skape større forståelse for fordelene ved å 
bruke sikkerhetsbelte, og sette fokus på hvilke risikovurderin-
ger arbeidsgivere gjør som konkluderer med at sikkerhetsbelte 
IKKE er nødvendig å bruke. 

IKKE FRIVILLIG: Arbeidstilsynet mener sikkerhetsbeltbruk bør være 
like selvfølgelig som hjelm og vernesko.

KONTORET: Kontroller og sikt skal være i topp-
klasse. (FOTO: KOMATSU) 

RØSLIG: Skjæret tar opptil 9,4 kubikk.

Maskin-
styring 
standard

MASKIN: 2D maskinstyring er nå standard 
på Cat 323E L gravere i Europa. I alle fall 
de som leveres med standardbom og 2,9 
meters stikke. Det er Trimble-systemet 
Cat Grade Control Depht and Slope som 
leveres innebygget fra fabrikk. Alle senso-
rer og andre komponenter er bygget inn i 
maskinen, og er dermed mindre utsatt for 
skader eller tyveri. 

Systemet kan enkelt oppgraderes til 
3D-systemet Cat AccuGrade. Alle kabler 
er trukket, og maskinen er klargjort for 
GPS-mast. 

Caterpillar eier maskinstyringsprodu-
senten Trimble. 

God utsikt
MASKIN: Dette er Komatsus nye, røslige 
38-43 tonns bulldoser. Skjæret tar opptil 
9,4 kubikkmeter. Motoren er en 354 hk / 
264 kW stor sak, med et avansert system 
av elektronikk og eksoshåndtering som 
holder utslippene på et nivå som oppfyl-
ler kravene i steg 4. Kreftene går ut i 
beltene gjennom en automatisk girkasse 
med lock-up conterver. 

Den snasne nyheten har fått det heller 
usexy navnet D155AX-8.

Liten smarting
MASKIN: Superpark 5008 heter den, 
og er en ny maskin fra italienske 
Antonio Carraro. Den drives av en 
firesylindret 2,2 liters Yanmar-motor 
på 46 hk. Kreftene går gjennom en 
girkasse til hydrostat og videre til 
”ekte” kardang-aksler. I fronten sitter et 
kraftuttak direkte i girkassa. Maskinen 
kan levere full kraft med 48 l/min. til 
snøfres eller annet utstyr, med svært 
lav hastighet. Den koster 425 000 
kroner. 

Importeres av Lier Traktor AS. 

FRES: 46 hk, og leverer 48 liter i minuttet. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Superdekk i produksjon
MASKIN: Dette er 
Michelin Tweel. I stedet 
for luftfylt dekk på en 
felg lager Michelin det 
som én enhet med nav 
og slitebane forbundet 
med eiker i PE. Først vist 
som konseptstudie på en 
utstilling for ti år siden. 
Nå går det i kommersiell 
produksjon på en ny 
fabrikk i USA. 
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Kontakt: Ole Saltvik
Telefon 769 52 800 - Mobil: 917 84 184
firmapost@saltvik.as - www.saltvik.as

Se Saltvikplogen på Youtube

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.

Vi har lager for slitedeler!

Se Saltvikplogen på YouTube

MASKIN: TT Anlegg AS i Mandal var på 
førjulshandel hos Pon Equipment. 

12 Cat-maskiner sto på ordreseddelen: 
1 stk 988K 55 tonns hjullaster
1 stk 374FL 80 tonns beltegraver
3 stk 349EL 55 tonns beltegravere
2 stk 336EL Hybrid HD High&Wide 42 
tonns beltegravere
3 stk 324EL 28 tonns beltegravere
1 stk 312EL 15 tonns beltegraver. 

– Siden 2011 har TT Anlegg kjøpt mer 
enn 40 Cat-maskiner. Vi er svært fornøyd 
med at vi nok engang fikk tilliten til å 
levere en slik pakke, sier salgsdirektør 
Erik Sollerud i en 
pressemelding fra 
Pon Equipment. 

Totalt har den 
norske Cat-impor-
tøren siden høsten 
2010 levert 76 nye 
Cat maskiner til alle 
TT-selskapene, som 
nå har totalt ca. 
125 Cat maskiner 
i drift.

HANDSHAKE: 
Cat-selger Svein Arne Uppstad (t.v.) og TT-

sjef Tom Eikså. (FOTO: PON EQUIPMENT) 

Storhandel i sør

Veiledning 
for vellyk-
ket OPS
PROSJEKT: Offentlig privat samar-
beid (OPS) kan gi høyere kvalitet 
og innovasjon i bygge- og anleggs-
prosjekter. Dette går frem av en ny 
veileder fra Direktoratet for forvalt-
ning og IKT (Difi).

– Offentlig privat samarbeid er 
et godt virkemiddel for å løse flere 
velferdsoppgaver. Det kan gi god 
kvalitet til riktig pris. Det er derfor 
positivt at Difi har laget en veileder, 
sier næringsminister Monica Mæland.

OPS-veilendingen kan leses på  
www.anskaffelser.no

Volvos H-serie  
hjullastere komplett
Med de tre nye hjullasterne L60H, L70H 
og L90H, er Volvos H-serie komplett, fra 
L60H til L250H. 
Med sikkerhetsdetaljer som LED-be-
lysning og 3-punkts sikkerhetsbelte 
som standard, tar de nye hjullasterne 
arbeidsmiljø og sikkerhet til et nytt 
nivå, ifølge en pressemelding fra Volvo 
Maskin. Den nyeste motorteknologi er 
tatt i bruk for rensing av eksosen med 
svært lave partikkelutslipp. Hjullasterne 
er utstyrt med en Volvo 6-liters Steg IV 
dieselmotor som gir høyt dreiemoment 
ved lave turtall for optimal ytelse og lavt 
drivstofforbruk. L60H, L70H og L90H er 
utstyrt med Volvos Torque Parallell (TP) 

lasteaggregat, som gir gode tiltvinkler på 
skuffen for økt stabilitet og mindre spill 
av masse under transportkjøring. De nye 
hjullastermodellene er utstyrt med en 
Eco-pedal som gir ekstra motstand når 
motorturtallet går over det mest økono-
miske turtalls-området. Dersom fullt 
motorturtall er nødvendig, kan motstan-
den fra gasspedalen lett overstyres. 

Volvo Maskin har allerede solgt et 
større antall av de nye modellene. De 
første L60H, L70H og L90H leveres til 
norske kunder fra månedsskiftet mars-
april 2015. Første større visning i Norge 
for publikum blir under Vei & Anlegg i 
mai 2015. 

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

Hitachi ZW hjullastere er utstyrt med kraftige, men likevel driftsøkonomiske motorer og er enkle å betjene. 
De nye ZW140-5 til ZW180-5-modellene er designet for å gi økt produktivitet gjennom bærekraftig drift. Den 
kompakte designen til ZW65 til ZW95 er ideell for  veiprosjekter og generelle byggeprosjekter, landbruk og 
utleieflåter. 

Hitachi hjullastere er designet for å ha en dynamisk effekt på produktiviteten, med redusert negativ påvirkning 
på miljøet. Lasterne bidrar til å redusere driftskostnadene, samtidig som forbedret manøvreringsevne og øker 
effektiviteten av arbeidet. Den romslige førerhytten gir også bedre sikt, økt sikkerhet og komfort.

De nye største ZW hjullasterne (ZW330-5 til ZW550-5) er ideelle for større jobber innen gruvedrift og stein-
brudd. Alle modellene har mange kraftige og økonomiske funksjoner. Alternativene er designet for å øke 
produktiviteten og effektiviteten, og kan velges etter behovene på hvert enkelt arbeidssted.

HITACHI HJULLASTERE 

FØRERKOMFORT 
OG DRIFTSIKKERHET!
  

www.facebook.com/nastagravemaskin

A4 sider   39 23.12.14   13:56
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Vi har egen tillverkning, reparation och service av
Lyftmagneter och Metallseparatorer www.elmemagnets.com Tel: +46 476 150 05

Lyftmagnet LM1300
Hantering av järnskrot

Virvelströmsseparator VS1200 
Separering av alu, koppar, zink…

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av järn

VEDLIKEHOLD: Et knuseverk bør gå 
mest mulig og stå minst mulig. Det vet 
Sandvik Construction. Nå har de laget 
reservedeler som sparer mye tid. 

Ny hylse til hovedaksling som kan 
byttes på 15 minutter, mot vanligvis 90. 
En konknuser på 250 tonn i timen kan 
produsere 310 tonn på de 75 minuttene 
ekstra.

Nytt topplager som tåler sliping. 
Opptil doblet levetid, og dermed færre 
bytter. 

Nye trykkplater som brytes – delvis – 
inn i produksjon. Konknuser brytes inn 

opptil 80 prosent raskere. Oljesporene 
er nye, med bedre smøring og redusert 
slitasje. 

De nye reservedelene kan brukes i de 
fleste av Sandviks konknusere. 

Raske reservedeler

KNUSER: Stein som 
blokkerer knusekam-
meret er ikke særlig 
stas. Rammer har laget 
en hammerbom spesielt 
for mobile knusere. 
Den har en påmontert 
315 kilos hydraulisk 
hammer, roterer 360 
grader og kan nå inntil 
4,2 meter i jakten på 
kilte stein.

Mobil hammerbom

Nye leieavtaler
MASKIN: Bilfinger Construction har skrevet en treårs avtale med Pon Rental om leie av maskiner og lifter over hele Norge. 
Nesten samtidig har entreprenørfirmaet Reinertsen AS har skrevet en toårs leieavtale med Pon Rental. 

– Æ e heilt sekker på at vi kjæm te å dekke behovan dæmmers uten problem i åran framover, sier avdelingsleder – og 
nordlending – Jan Aksel Eriksen på Pon Rentals kontor i Trondheim. 

Pressemeldingen sier ikke noe avtalenes omfang. Tidligere i år skrev Pon Rental en tilsvarende avtale med Risa i Stavanger. 

Kompakt og mobil
MASKIN: Dette er Sandvik UH450E, en beltegående kombi-
nert knuse- og siktemaskin i kompakt format. Ved hjelp av 
en forsikt kan en forvalgt porsjon av materialflyten tas ut 
på en sidetransportør, mates til knuseren eller føres utenom 
knuseren. Grovmaterialet mates direkte inn i knuseren, som 
er velkjente Sandvik CH440. 

Steinen mates deretter inn i den nye produktsikten via den 
resirkulerende transportøren, som drives av et spennings- og 
friksjonsbelte. 

– Den aggressive, bananformede dobbeltdekkersikten 
har en brattere vinkel i mateenden for å fjerne finmateriale 
raskere og en flatere nedre seksjon for mer nøyaktig sikting, 
sier Sandvik Construction. 

Maskinen drives av en Volvo-motor, men kan også kjøres 
på strøm fra nettet.

Kontakt oss når du skal ha:

• Geosynteter
• Plast-/stålrør fra Ø110 - Ø3500 mm

• Overvannshåndtering med rør og kassetter

LANG ERFARING, HØY KOMPETANSE OG GODE PRISER

BESØK OSS PÅ STAND NR. 61 PÅ ARCTIC ENTREPRENEUR

www.geosyntia.no   Tel 67 15 92 90 post@geosyntia.no

Elektrisk hjullaster
MASKIN: Tyske Weidemann har laget en 100 prosent 
el-drevet hjullaster: eHoftrac 1160. Ingen støy, ingen eksos 
og ingen krav om maskinførerbevis eller årlig kontroll. 

Den veier 2 350 kilo, og laster opptil snaut 1 400 kilo. 
– Konstruktørene hos Weidemann har beregnet at maski-

nen bruker halvparten så mye energi som en konvensjonell 
maskin i samme størrelse, sier salgssjef Morten Iversen i 
Stemas AS, som importerer Weidemann til Norge. 

Maskinen kan leveres med to forskjellige batteripakker, 
med henholdsvis fire og seks timers arbeidstid pr. lading. 
Ladingen tar mellom seks og åtte timer. 

Stemas AS regner med å være leveringsklare i mars-april.

Utleiere 
mot krimi-
nalitet
MESSE: Så snart utstillerne på Arctic 
Entrepreneur har pakket sakene sine, 
rykker Utleiekonferansen inn på Clarion 
Hotel Oslo Airport. 

– Vi setter av godt med plass til et 
brennaktuelt tema i byggenæringen: 
Kriminalitet vs. seriøsitet, sier daglig 
leder Yngve Torkildsen i en pressemel-
ding fra Norsk Utleieforening. 

I tillegg til seminarprogrammet blir det 
utstilling med drøyt 40 utstillere.

PROGRAMKOMITEEN: F.v. Jan Aasekjær i Norsk 
Utleieforening, Marianne Gussiås i Bas Maskinut-
leie AS, Yngve Torkildsen i Norsk Utleieforening, 
Nina Aasland i Naboen Utleie AS Geir Gule i Chris-
tiania Stillas AS. 

(FOTO: BYGGENÆRINGENS MEDIESENTER) 
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Skogsmaskinindeksen

Anleggsmaskinindeksen

Omsetningstallene for 4. 
termin 2014 viser svakere 
vekst.
Omsetningstallene for 4. termin 2014 
viser at veksten i bygge- og anleggs- 
bedriftene var på 1,5 prosent sammenlig-
net med samme termin i 2013. Dette er 
noe svakere enn i tidligere perioder.
Bedriftene i næringen anleggsvirksomhet 
viste en vekst på 3,8 prosent og en total 
omsetning på 7,5 milliarder kroner i 4. 
termin 2014. For bedriftene som driver 
spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, 
viser omsetningstallene en økning på 448 
millioner kroner tilsvarende en vekst på 
1,7 prosent fra samme termin i 2013. 

På fylkesnivå var det bygge- og 
anleggsbedriftene i Troms som hadde 
den største omsetningsveksten i 4. termin 
2014 med 15,6 prosent. Størst nedgang 
var det i Telemark med 6,6 prosent.

Svakere vekst i 
bygg og anlegg

KILDE: SSB

FOR NORDISKE FORHOLD, TREFF OSS PÅ GARDERMOEN. 

 Tlf. 32 25 20 30, SE  WWW.ELBA.NO  
 FOR VAREUTVALG OG BETINGELSER. 
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NYTT OM NAVN
Icopal Norge AS

Håkan Magnusson (47) 
er ny administrerende 
direktør i Icopal Norge. Han 
er rekruttert internt, og 
var sist konsernansvarlig 
for produkter og markeds-
føring.

Isachsengruppen
Kent Jensen er ansatt som 
ny konsernsjef i Isachsen. 
Jensen har arbeidet i 
selskapet siden 2012, det 
siste året som direktør for 
Anleggsdivisjonen og før 
det som daglig leder for 

Isachsens Oslo-avdeling. 

Bertel O. Steen
Per Ragnar Johansen er 
ansatt som direktør for 
Mercedes-Benz nyttekjø-
retøy. Han kommer fra 
stillingen salgsdirektør for 
lastebil i samme selskap. 

Knut Arne Sæta er ansatt 
som direktør for lastebil 
import i Mercedes-Benz 
nyttekjøretøy. Han kommer 
fra stillingen som direktør 
for ettermarked i samme 
selskap og avdeling. 

Forbedret D7
MASKIN: Cats nye E-versjon av 28 
tonns-doseren D7 har fått tre viktige 
forbedringer: 

- Skjærstabilisator, for jevnere og 
mer presis forming av massen. Denne 
stabilisatoren har også lillebror D6 (nå i 
T-versjon) fått. 

- Traction control som justerer med 
skjæret hvis beltene glir. 

- Vinkelindikator med konstant visuell 
visning av maskinens vinkel i lengde- og 
breddeakse. 

Det hele skal i følge Cats pressemelding 
gi en maskin som kan gjøre en mer presis 
jobb raskere. Diesel-elektrisk framdrift er 
som før. Motoren på 238 oppfyller steg 
IV. Skjæret tar med seg opptil 5,3 kubikk 
masse. 

Skifter navn
BRANSJE: Oppmålingsselskapet Geo Survey skifter navn til Exact, og slår dermed 
følge med søsterselskaper i andre land. 

– Kunder, medarbeidere og prosjekter beveger seg stadig mer over lande-
grensene. Vi er allerede involvert i de fleste store samfunnsbyggeprosjektene i 
Skandinavia. Med samme navn på foretaket i alle land styrker vi vår posisjon, 
sier konsernsjef Fredrik Andershed i Exact.

Din grossist på 
Vann og Avløp
Ahlsell Norge AS har 50 avdelinger rundt 
i Norge og er totalleverandør på VA.

Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, VA-
prosjekt, Vannkraft, Geopro, Verktøy og Elektro. Avdelingene har 
lang erfaring med produkter og løsninger innen sitt fagområde.

ahlsell.no

HAVBRUK VA-PROSJEKT VANNKRAFT GEOPRO
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BODØ: Kristian Bernhardsen (35) er 
tredje generasjon bergsprenger. Han 
eier gjennom arv en tredjedel av entre-
prenøbedriften Bernhardsen Entrepre-
nør AS, der han til daglig arbeider som 
prosjekt- og kalkulasjonsleder. 

Misnøyen var stor blant erfarne bergsprengere da 
myndighetene fjernet de gamle sertifikatene og innførte 
en helt ny ordning. Den misnøyen ser nå ut til å være 
blåst bort. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Dessuten er han en del av opplærings-
systemet, som foreleser på kurs for bergs-
prengere og sensor på lovpålagt kurs for 
bergsprengningsledere. Det er kurs han 
også har vært med på å utvikle. 

Reaksjoner
Gjennom rollene i bedriften og opplæ-
ringssystemet fikk han god innsikt i reak-
sjoner og mottakelse da myndighetene la 
om sertifikatsystemet for noen år siden. 

Det som da var C-sertifikat forsvant, 

DSB 
støtter 
TØNSBERG: Kristian Bernhardsen 
er ikke den eneste som har undersøkt 
hva bergsprengerne mener om det 
nye sertifikatsystemet. Det har også 
Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) selv gjort, med 
funn som underbygger det Bern-
hardsen har sett. 

I forbindelse med en større analyse 
om tilstanden på eksplosivområdet,  
gjennomførte  DSB en spørreunder-
søkelse sist høst blant alle sertifikat-
innehavere. 

– Den undersøkelsen viser mer 
positiv enn negativ holdning til serti-
fikatordningens betydning for sikker-
heten i bransjen, sier seniorrådgiver 
Marita Aasrum Svenningsen i DSBs 
enhet for eksplosivsikkerhet. 

Basert på en dokumentanalyse 
av sertifikatinnehavere mener 
direktoratet at sertifikatordningen 
har bidratt til en mer profesjonell 
bransje. Antall sertifikater er kraftig 
redusert, fra ca 13 000 A og B-sertifi-
kater til ca 4 000 personer med serti-
fikat i dag. Og der er det «daukjøttet» 
som har forsvunnet, ikke de flinke og 
erfarne. Selv om DSB ikke vil si det 
med de ordene, akkurat. 

– Dersom man ser på gjennom-
snittsalder og erfaringsbakgrunn  
blant dagens sertifikatinnehavere 
er det ikke grunn til anta at man 
mistet uforholdsmessig  mange med 
lang erfaring og kompetanse da man 
innførte sertifikatordningen. Den 
nye sertifikatordningen har heller 
profesjonalisert bransjen ved å fjerne 
sovende eller lite brukte sertifikater 
og redusere antallet personer med 
lovlig tilgang til sprengstoff, sier 
Svenningsen.

Nye sertifikater er akseptert

– Folk er overraskende 
   positive!

FØR SALVE: 
Bergsprengningsleder Hans Robert Johansen i 
Bernhardsen Entreprenør AS dirigerer skyte-
mattene til riktig plassering. Her bygger selska-
pet 4,7 kilometer grøft til hovedvannledning for 
Bodø kommune. (Alle foto: Jørn Søderholm) 
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Kristian Bernhardsen er prosjekt- 
og kalkulasjonsleder i Bernhardsen 
Entreprenør AS i Bodø. Han er også 
34 prosent eier i selskapet.

Artikkelen er basert på en 
undersøkelse gjort til en oppgave, 
som er et ledd i et bachelor-studium 
i økonomi og ledelse på Universitetet 
i Bodø. Arbeidsgruppa bak oppgaven 
besto av Kristian Bernhardsen, Awet 
Abrsh, Runar Bo Eriksen og Tomas 
Nymo

mens innehavere av A- og B-sertifikater 
måtte gjennom en omfattende opplæring 
for å kunne fortsette å jobbe som bergs-
prenger eller bergsprengningsleder. Det 
var mye negative reaksjoner, med mange 
som mente at det nye systemet først og 
fremst var til fordel for de som arrangerer 
kurs og tar seg betalt for det . 

I fjor fullførte Kristian Bernhardsen 
et deltids bachelorstudium i økonomi 
og ledelse på Universitetet i Nordland, 
i hjembyen Bodø. I forbindelse med en 
oppgave der det skulle gjøres en undersø-
kelse, fattet veilederen hans på universite-
tet interesse for fagområdet Bernhardsen 
jobber med til daglig. 

Sjeldent
– Anleggsbransjen er noe de sjeldent er 
involvert i der, og han foreslo å bruke 
det som tema. Da så jeg en mulighet 
til å undersøke hvilke holdninger som 
finnes til sertifikatsystemet blant de 
erfarne fagfolkene, nå når systemet har 
fått satt seg. 

Bernhardsen har skrevet en artikkel 
med sammendrag av funnene. Den artik-
kelen står i en egen ”boks” på neste side. 

Undersøkelsen og oppgaven ble utført 
av Kristian Bernhardsen og tre medstu-
denter. De tre andre har en helt annen 
erfarings- og yrkesbakgrunn enn ham. 

– Hva mener du er det viktigste dere 
fant ut? 

– At sikkerheten har blitt bedre. Det er 
et tydelig trekk at folk mener sikkerheten 
har blitt bedre med den nye sertifikatord-
ningen. Det er hyggelig å se når man vet 
hvor stor misnøyen har vært. 

– Er et noe i funnene eller arbeidet med 
undersøkelsen som har overrasket deg? 

– Ja, at det er såpass positivt blant folk. 
Jeg trodde det skulle herske en holdning 
der folk tror ordningen er til for å holde 
liv i de som driver kurs. Men det er langt 
fra det svarene viste. Folk er veldig posi-
tive til sertifikater og sikkerhet, sier Kris-
tian Bernhardsen. 

FAKTA

Om
studien
En del av studien ble gjennomført 
ved at 268 tidligere deltakere 
av overgangskurset til 
bergsprengningsledersertifikat 
fikk tilsendt en elektronisk 
spørreundersøkelse. 
Bergsprengningsledere er muligens 
glade i spørreundersøkelser, eller 
kanskje bare greie folk, for det kom 
inn 103 svar! 

Slike spørreundersøkelser gir ofte 
vesentlig lavere respons. For å kunne 
delta på nevnte overgangskurs var 
kravet i all enkelhet at man hadde et 
sprengningssertifikat klasse A fra før. 

Av de som svarte på 
spørreundersøkelsen hadde 76 
prosent over 20 års erfaring fra 
bransjen! 

Det er altså mange av de virkelig 
erfarne gutta som har uttalt seg og 
de må da ha det beste grunnlaget for 
å utale seg om endringene i bransjen 
de siste årene. 

OM FORFATTEREN
FORSKET: 
Kristian 
 Bernhardsen. 

Bedre sikkerhet i 
sprengningsarbeid
Av Kristian Bernhardsen

BODØ: For noen år siden fikk bergs-
prengningsbransjen ny sertifikatord-
ning. Kritikere av ordningen mente 
at den ville føre til lav effektivitet, 
sikkerheten kunne gå ned ved at de 
med mest erfaring ble opptatt med 
planlegging og dokumentering i stedet 
for å bruke sin spisskompetanse ute 
på pallen, og at de mest erfarne skulle 
forlate bransjen på grunn av at arbei-
det ble for komplisert. 

En studie gjennomført ved Handels-
høgskolen i Bodø viser at den nye 
sertifikatordningen tvert om har vært 
vellykket. 

Planlegging
Det brukes mer tid på planlegging 
og dokumentering etter at den nye 
sertifikatordningen ble innført. Den 
ekstra tiden på planlegging antas å 
være en viktig grunn til at sikkerhe-
ten er bedret. 

Den mest gledelige tilbakemeldin-
gen fra bergsprengningslederne er at 
de mener sikkerheten er blitt bedret 
uten at det har gått ut over effekti-
viteten! 

Den ekstra tiden som blir brukt 
på planlegging tas muligens inn ved 
raskere og bedre utførelse. Det vil i så 
fall være i tråd med de mest brukte 
argumentene for å utøve god plan-
legging. 

Bedre dokumentering har kanskje 
også bidratt en del til bedret sikkerhet 
ved at det nå er lettere å dra erfaringer 
fra tidligere arbeid. 

Lik virkning
Virkningen av den nye sertifikatord-

ningen er lik over hele landet, uavhen-
gig av alder, utdannelse, eller hvor lang 
erfaring man har. Overgangskurset 
kan ha bidratt til at det har blitt slik. 

Deltakerlistene for kurset viser at 
det, uavhengig av hvor kurset ble 
holdt, var en stor andel tilreisende. I 
gruppearbeid ble det mye erfarings-
utveksling på tvers av alder, utdanning 
og erfaring. 

Deltakerne sier jevnt over at de 
hadde godt utbytte av kurset.

Fortsetter
Av de som tok overgangskurset 
kommer alle til å fornye sertifika-
tene. Det betyr at de mest erfarne 
blir i bransjen, og man har ikke fått 
frafallet kritikerne fryktet. 

Det ble diskutert mye i bransjen om 
hvordan ansvaret og arbeidsoppgavene 
skulle fordeles mellom bergsprenger 
og bergsprengningsleder. Dette er 
sannsynligvis løst forskjellig i bedrif-
tene, men det viser seg i undersøkelsen 
at fordelingen og samarbeidet fungerer 
bra.    

Nord
Bergsprengningslederne har gene-
relt lavere utdannelse jo lengre nord 
man kommer. Forholdene er generelt 
mindre i nord, og det er ofte naturlig 
at bergsprengere må kunne løse alle 
oppgavene selv. 

Det kan være at det der har blitt en 
større andel aktive bergsprengere, som 
normalt ikke har høyere utdannelse 
enn fagbrev, som har valgt og ta over-
gangskurset.  

1 POSITIVE: 

 Norske bergsprengere ser ut til å mene at bransjen 
har blitt sikrere og mer profesjonell med det nye 
sertifikatsystemet. 

2 STRENGT: 

 Bergsprengningsleder Hans Robert Johansen (t.h.) i 
Bernhardsen Entreprenør AS synes det er litt strengt 
med det nye sertifikatsystemet. Men både han og 
Kristian Bernhardsen er fornøyd med at det gjør 
bransjen bedre. 

3 UNDERSØKER: 

 DSB er i ferd med å analysere tilstanden på eksplosi-
vområdet. 

4 ETTER SALVE: 

 Med fiber på den ene siden og vannledning på den 
andre må skytebasen gå forsiktig fram  gjennom 
berget på nordsiden av Bodø. 

1

2

3

4
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AS Hydrema
Tel: 911 99 692

ber@hydrema.com
www.hydrema.no

Dumpere for kjøring på veg. 

HYDREMA 912ES
10 TONN

HYDREMA 922D 2.55
20 TONN

For å drive transport mot vederlag kreves 
det løyve fra myndighetene. For å få 
slikt løyve stilles det visse krav om faglig 
kompetanse, vandel og økonomisk evne. 
Dette er regulert i Forskrift om yrkestrans-
port innenlands med motorvogn og fartøy 
(yrkestransportforskriften). Fra 1. januar i 
år trådte en rekke endringer i kraft i denne 
forskriften. Samtidig opphørte fylkes-
kommunenes rolle som myndighet for 

nasjonale gods- og turvognløyver. I stedet 
har Statens vegvesen i Lærdal overtatt 
det administrative ansvaret for løyvene. 
Søknader om eller spørsmål rundt gods- 
og turvognløyver skal heretter rettes dit. 

Innskjerping av kompetansekrav 
Blant endringene i yrkestransportfor-
skriften, kan det nevnes at nye løyver for 
gods- og turvogn vil ha en gyldighetstid 
på 10 år. Allerede utstedte løyver vil være 
gyldige i 10 år fra endringen trådte i kraft. 
Videre endres gebyrordningen for løyver. 
For søknad om felleskapsløyve betales 
et gebyr på 3400 kr, mens det for hver 
attesterte kopi betales 1000 kr. Ordningen 
med returbeløp for innlevering av løyve 
vil samtidig avvikles, med en overgangs-
ordning fram til 31. desember 2016.

Det stilles også strengere krav til å få 
løyve. Kravene til vandel blir innskjer-
pet ved at administrative sanksjoner 
i tillegg til ilagt straff skal telle med i 

vurderingen.  I tillegg skal også vande-
len til selve foretaket vurderes. Kravene 
til økonomi vil være de samme som før, 
men kronens verdi i euro skal fastsettes 
årlig i stedet for hvert femte år. Når det 
gjelder faglig kompetanse, innebærer 
de nye reglene krav om at eksamen skal 
være skriftlig. Nytt er også kravet om at 
transportøren må være fysisk etablert 
i det landet han skal drive virksomhet.  

Transportleder 
– Den viktigste endringen, i hvert fall 
for våre medlemsbedrifter, er at det 
ikke lenger kun er daglig leder i foreta-
ket som kan søke om transportløyve for 
godstrafikk. Nå er det åpnet for at en egen 
transportleder, som oppfyller de formelle 
kravene, kan søke om løyve, sier Arne 
Berg, distriktssjef i Maskinentreprenø-
renes Forbund (MEF).

– Det betyr at løyvene ikke nødvendig-
vis er knyttet opp mot daglig leder, selv 

Nye regler for transportløyver

– Stor fordel for bedriftene
Transportløyve for 
godstrafikk er ikke lenger 
bundet opp mot daglig 
leder i en bedrift. Nå er 
det bedriftens transport-
leder som må oppfylle 
kravene til løyve. 

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

om transportleder og daglig leder nok i 
de fleste tilfeller vil være én og samme 
person. Vi står imidlertid foran et stort 
generasjonsskifte i anleggsbransjen. Når 
de eldre gründerne og bedriftslederne 
etter hvert trekker seg tilbake som daglige 
leder, kan de nå fortsette som transport-
leder. På den måten kan de forsikre seg 
om at bedriften ikke mister transportløy-
vet, selv om de nye daglige lederne ikke 
tilfredsstiller kravene for løyve, sier han.  

Stor fordel
Maskinentreprenør Magne Hafstad i Sogn 

og Fjordane kan lett se for seg situasjonen 
Arne Berg beskriver, og er svært positiv 
til endringen i løyveordningen.

– Dette har vært et tungvint system 
tidligere. Fram til nå har daglig leder 
måttet sitte med alt av transportkompe-
tanse, kurs, praksis etc. for at bedriften 
skal ha løyve. Nå kan man slippe dette, 
ved å i stedet knytte til seg en transport-
leder som har denne kompetansen, sier 
daglig leder Hafstad.

– Når jeg kanskje trekker meg tilbake 
om fem-seks år, kunne jeg risikert at en 
ny daglig leder ikke hadde fått løyve, 

dersom han ikke tilfredsstilte de formelle 
kompetansekravene. Det ville jo vært 
svært kritisk for bedriften. Derfor er det 
meget positivt at løyve nå kan innehas 
av en transportleder, som ikke nødven-
digvis behøver å være samme person 
som daglig leder. En stor fordel for oss 
bedrifter, slår han fast.

Effektiv saksbehandling
Statens vegvesen i Lærdal har altså over-
tatt fylkeskommunenes rolle som løyve-
myndighet. Venter de nå stor pågang, 
ettersom alle søknader om transport-
løyver skal rettes dit?

– Vi vet jo ikke helt omfanget ennå, 
i og med at endringen trådte i kraft for 
kun få dager siden, men vi har faktisk 
fått en del telefoner og henvendelser 
allerede om hvilke nye krav som stilles 
og hvor lang tid søknadene vil ta. Trans-
portøren vil jo gjerne ha løyvene så raskt 
som mulig, naturligvis. Vi har imidlertid 
et godt arbeidsverktøy og alle her har fått 
god opplæring, så vi føler oss godt rustet 
til å takle den pågangen som eventuelt 
måtte komme, sier avdelingsleder May 
Britt Berge Solheim.

– Ett av de nye kravene er at det stilles 
krav om vandelsattest også for selskapet. 

Det kan ta litt tid å få disse politiattestene, 
noe som selvsagt er uheldig for transpor-
tørene.  Men vi skal i hvert fall gjøre alt vi 
kan for å oppnå en effektiv saksbehandling 
når vi mottar søknadene hos oss. Uansett 
må vi forholde oss til forvaltningsloven, 
som sier maks fire ukers behandlingstid, 
sier hun.

– Når det gjelder endringene i løyve-
ordningen, hva som kreves for å få løyve, 
og all annen informasjon rundt dette, se 
våre internettsider, www.vegvesen.no/
Kjoretoy/Yrkestransport/Tillatelser. Det er 
kanskje ikke så lett for en bedrift å bevise 
at en person faktisk er transportleder, men 
det krever vi heller ikke. Det viktigste er 
at personen navngis og oppfyller kravene 
som stilles. I søknadsskjemaet minnes 
det om at det er straffbart å holde tilbake 
eller gi uriktige opplysninger, men vi tror 
neppe det blir noen problemstilling, 
avslutter hun.  n

GENERASJONSSKIFTE: 
At en transportleder i 
bedriften nå kan søke om 
løyve, er en stor fordel, 
særlig for mange av de 
bedriftene som skal gjen-
nom et generasjonsskifte, 
mener distriktssjef i MEF, 
Arne Berg. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)
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POSITIVT:
Maskinentreprenør 

Magne Hafstad i Sogn 
og Fjordane ser po-
sitivt på endringene 

i løyveordningen. 
Her en av firmaets 

lastebiler. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)
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OSLO: I midten av januar – en uke etter at dette 
bladet gikk i trykk – la MEF fram sin halvårlige 
analyse av tilstanden blant medlemsbedriftene. 
Vi fikk en forhåndstitt på oppsummeringen i 
en analyse som tegner opp et sprikende bilde 
av bransjen. Optimismen er der, men den er 
svakere enn på lenge.
• Ordrereservene er gode. I alle fall et halvt 

år framover. 
• Det er mye ledig kapasitet. Spesielt i Midt-

Norge, der MEF-medlemmene melder om 
50 prosent eller mer ledig. 

• SSB-tall viser drøyt 10 prosent høyere omset-
ning innen vei, bane, VA og grunnarbeid enn 
2013. 

• Færre veikontrakter og flere tilbydere pr 
kontrakt har ført til lavere priser pr kontrakt. 
Drøyt fem prosent lavere samlet SVV-kon-
traktsverdi. 

• Gode driftsresultater i 2013 avløses av bety-
delig økning i konkurser i 2014. 

• Kun åtte prosent av MEF-medlemmene (som 
svarte på undersøkelsen) sier de har planer 
om å anskaffe nytt utstyr det kommende 
halvåret. Det er det lavest registrerte siden 
2010. 

Konkurranse
Konkurransen blant veibyggerne har hardnet 
til, samtidig som Statens vegvesen har hatt 
færre kontrakter ute enn året før. Etaten 
hadde tilbudsfrist på 442 kontrakter til og med 
oktober, som er analysens ferskeste tall. Det er 
37 færre enn året før. I gjennomsnitt var det 
4,1 tilbydere pr kontrakt, mot 3,6 året før. Den 
konkurransen lønner seg for Statens vegve-
sen og skattebetalerne: Den samlede verdien 
på kontraktene – basert på laveste tilbud pr 
kontrakt – var på 20,7 milliarder. Det er en 
milliard kroner mindre enn samme periode i 
2013, det vil si drøyt fem prosent. 

MEF ser med bekymring på utviklingen, og 
ber myndighetene om å forskuttere samferd-
selsprosjekter for å utnytte kapasiteten i marke-
det. 

– Det er særlig aktuelt for Møre og Romsdal 

og trønderfylkene. Der melder snaut 60 prosent 
av  bedriftene at de har halve kapasiteten eller 
mer ledige til både vei og VA. I region midt 
hadde flere vegvesen-kontrakter inntil ni tilby-
dere i 2014. Offentlige oppdragsgivere bør 
benytte den ledige kapasiteten nå til å få gjen-
nomført planlagte prosjekter. Den samfunn-
søkonomiske gevinsten ved å forskuttere vil 
være god, sier MEFs fagsjef for næringspolitikk 
Håvard Almås.  

Konkurser
Undersøkelsen ble gjennomført i november 
2014. Medlemsbedriftens regnskap er naturlig-
vis ikke klare ennå. Men etter et hyggelig 2013, 
med gjennomsnittlig 4,9 prosent i resultat er 
det nå tall som peker i en helt annen retning: 
Pr 21. november var det registrert 14 konkurser 
blant MEFs medlemsbedrifter, en betydelig 
økning fra året før. 

Anleggsmaskinens egen rundspørring (neste 
side) fyller ut bildet i MEF-analysen.  Maskinen-
treprenører over det meste av landet er fortsatt 
optimister. Men det er ikke like lett som det 
har vært. De fleste av dem vi har fått svar fra 
sier at 2014 har vært en opptur, og mener de 
skal beholde positiv retning på kurvene i 2015. 

Ørsta-bedriften K.A. Aurstad AS har for 
eksempel erkjent at det må jobbes hardere, og 
at hjemmemarkedet ikke er nok. 

– Vi har fortsatt vekst i omsetningen, men 
veksten fra 2013 til 2014 er mer moderat enn de 
to forrige årene. Vi har allerede en god ordrere-
serve som vil binde opp over 50 prosent av vår 
kapasitet i 2015 og 2016.  I vårt tradisjonelle 
markedsområde Møre og Romsdal og Sogn 
og Fjordane er det utsikter til lav aktivitet på 
veibyggingssiden. Derfor har vi lagt opp til en 
moderat reduksjon i omsetningen for 2015, sier 
administrerende direktør Per Kristian Langlo 
i Aurstad. 

Se flere svar fra entreprenørene på neste side, 
og leverandørenes oppfatning om 2015 på 
sidene deretter. 

TØFFERE: Optimismen er der, 
men den er svakere enn på 
lenge. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Det blir tøffere
Det går opp. Det går ned. Det går hit og det går dit. Norske 
maskinentreprenører legger bak seg et 2014 som ble brattere 
enn forventet, og prøver å forutse hva som venter i 2015. Det 
er ikke lett. Men entreprenørene gir ikke fra seg optimismen. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

  

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

www.dekningsmateriell.no

 
e-post: 

AT
03

47
4

Opplev utviklingen

• 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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  Onos Ole Nordmo & Sønn AS - Troms

– 2014? – Bra år med god ordretilgang. 10 prosent høyere 
omsetning enn 13 (59,5 mill). Hovedprosjekt Andøya flystasjon 
under avslutning, flytter til Skibotn for oppstart ny jobb for 
Statens Vegvesen. 
– 2015? – Budsjetterer omsetning på 70 millioner. Vi har god 
kortvarig ordrereserve for første halvdel. Det er god bevegelse 
i anleggsmarkedet og mange nye jobber på gang utover våren. 
Stor aktivitet på utbygging i de tre nordligste fylkene, spesielt 
på vei. Ser ut som det fremover blir større og færre kontrakter 
for store byggherrer som Statens vegvesen, Forsvarsbygg og 
Statnett. Færre kontrakter kan tas direkte av lokale entrepre-
nører. Må basere mer som UE for riksentreprenører. Det er en 
utvikling man bare må akseptere, da de administrative krav til 
gjennomføring og oppfølging av kontrakter blir mer krevende. 

Lars Even Nordmo

  TT Anlegg AS - Vest-Agder

– 2014? – Utfordrende, med for lite arbeid på Sørlandet.  Har 
flere reisejobber og redusert omsetning.  Har ikke redusert 
antall ansatte, men har tatt mindre leveranser og UE på en del 
jobber. Redusert omsetning, men likevel resultat på fem prosent. 
– 2015? – Nok et utfordrende år på Sørlandet, der det er alt 
for liten aktivitet i forhold til kapasiteten.  Mange bygde opp stor 
kapasitet frem mot 2009. Mye kommende aktivitet på kraftverksi-
den  2015-2021. Det blir mest sesongarbeid, og vanskelig å holde 
mannskap i arbeid hele året med. Vanskelig for mindre entre-
prenører. Veldig synd at kapasitet bygges ned når det kommer 
mye veibygging fra 2017 og minst ti år fremover. 

Viktigst for oss blir det å beholde og styrke staben for den 
oppgangen vi tror kommer i 2017. Viktig at myndighetene påser 
at lovnader og planer om kommende veiutbygging blir gjennom-
ført snarest.  Tom Eikså

  Carl C. Fon AS - Vestfold

– 2014? – Et greit år, med mye å gjøre frem til august-september. Deretter 
litt mindre, men alle har vært i jobb. Det har vært mange på anbudsbefaringer 
og prisnivået har vært tøft på mindre jobber fra kr 100 000 til 10 millioner. Jeg 
tror mange har tatt jobber med tap. Vi havner på et resultat på ca tre prosent 
av en omsetning på ca 360 mill. 
– 2015? – Grei ordrereserve i starten. Har blant annet annet fått jobb på 
E16 med en ramme på ca 300 millioner for oss. Budsjett med svak økning på 
ca 5,5 prosent. Det vil bli et år med stagnasjon, spesielt på boligbygging og 
næringsbygg. Hvis regjeringen holder hva de lover i budsjett vil noe av nedgan-
gen i privatmarkedet vil bli tatt igjen av det offentlige. Men totalt sett en liten 
nedgang. Vi vil få «besøk» av flere utenlandske entreprenører, spesielt mot de 
store offentlige jobbene. Har også en magefølelse for at arbeidsledigheten vil 
øke noe. Det viktigste som skjer i 2015 er igangsetting på infrastruktur: Veier, 
jernbane, vann, avløp og vedlikeholdsetterslep på vei. 

Carl Christian Fon

  Leif Grimsrud AS - Østfold

– 2014? – Svært hektisk år. Omsetningen er doblet på et år. Regner med 
en omsetning  på ca 680 millioner. Bemanningen er økt med 50 ansatte fra 
tidligere oppkjøpt firma flyttet over i Grimsrud. Vi har hatt en stor jobb for 
Jernbaneverket, med opprusting av fem stasjoner på Østre linje. 
– 2015? – Budsjett omtrent som 2014. Prøver å være med på det meste av 
anleggsjobber i vårt arbeidsområde. Siste trenden er mye aktivitet på VA og 
jernbane. Asle Berg

  Varli AS (skogsentreprenør) - Hedmark

– 2014? – Høy aktivitet, men små marginer på 
driften.
– 2015? – Vi har skiftet ut noen gamle maskiner 
med nye. Forventer en økning i produksjonen, og øker 
prisene fra nyttår. Forventer at 2015 skal bli bedre enn 
2014 . Valutasvingninger gir både muligheter og ekstra 
kostnader. Mulig fallende priser på sagtømmer. Kan bli 
fulle tømmerlager på grunn av høy avvirking. Salget 
av SB Skog er spennende å følge med på. Terje Varli

  Hofam AS (skogsentreprenør) - Hedmark

– 2014? – Et vanskelig år. Vi er en liten bedrift, med fem ansatte. I februar 
ble føreren av vår store hogstmaskin langtidssykemeldt. Rokerte to av andre 
ansatte for å bemanne maskinen. Tid på opplæring ga redusert produksjon. 
Oppdragsmengden har vært mye bedre enn forventet i forhold til krisestem-
ningen i skogen for 1-2 år siden. 
– 2015? – Full produksjon første kvartal. Er redd for at  sagbruk og trefor-
edlingsbedrifter har for mye tømmer og ferdigprodukter på lager ved påske-
tider. Det vil i så fall medføre redusert etterspørsel frem til oktober. Den lave 
kronekursen gjør norsk tømmer konkurransedyktig på eksportmarkedet, og 
norske sagbruk har større konkurransekraft ovenfor importert trelast. Håper 
dette fortsetter. Demping av norsk økonomi er bra for lønnsutvikling og kost-
nadsnivå generelt. Håper den reduserte oljeprisen snart vises på pumpa når 
vi fyller anleggsdiesel. Ivar Karelius Hoff

 Kaare Mortensen konsern - Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo

– 2014? – Vi har fire entreprenørselskaper i Telemark, Buskerud, Akershus 
og Oslo. Dårlig trend i to av selskapene fram til 2013. Veldig hyggelig i 2014, 
der det ser ut til at vi lander et overskudd i størrelsesorden 5-12 prosent i 
alle fire selskaper. Samlet omsetning ca 350 millioner. Grensen for «OK» går 
ved fem prosent i 2014, mens «meget bra» går ved ti prosent. Litt forenklet 
selvsagt. Det kan også se ut til at vi har økt omsetningen i samtlige selskap i 
2014. Ingen tall er spikret ennå.
– 2015? – Mål om videre kontrollert vekst. Hovedfokus på bunnlinjen, som 
bør ligge over fem prosent basert på det lille vi vet om 2015-markedet. Kjerne-
segmentene vei, vann og avløp (VVA) ser lovende ut. Mål omsetning mellom 
350 og 400 millioner. 

Større konkurranse om oppdragene enn de senere årene. Vi er rimelig trygge 
på at det skal investeres stabilt og godt innenfor VA-sektoren fremover, og NTP 
gir løfter om bra med investeringer innen vei og bane. Gjennomføring av NTP 
i henhold til signaler, samt kommuners investeringsevne og -lyst vil ha størst 
utslag for våre selskaper. Utenfor skylappene og nærsynte briller er det jo å håpe 
på mer fred i verden. Vi har det fantastisk godt i Norge!!        Cato Mortensen  Fyllingen Maskin AS - Hordaland

– 2014? – Høy aktivitet, mye å regne på. Mange 
entreprenører på hver befaring,  som ikke var normalt 
året før. Aktører fra andre land – og norske landsdeler 
med liten aktivitet – har presset prisene nedover og 
konfliktnivået oppover.
– 2015? – Budsjett omtrent som 2014, med håp om 
større marginer. Det skjer mye på anleggsfronten. 
Mange jobber er så store at få MEF-bedrifter kan 
ta dem alene. Vi vil heller satse på arbeidsfellesskap 
enn UE, for å unngå konflikter. Unngå konflikter med 
store byggherrer, riksentreprenører og utenlandske 
selskaper er viktig.                       Martin Kronheim

Stangeland Maskin AS - Rogaland

– 2014? – Et godt år for Stangeland Maskin. JV 
Bilfinger Stangeland fikk den store og viktige jobben 
i vårt eget distrikt: Eiganestunnelen. Total omsetning 
økte mellom 15 og 20 prosent i 2014.
– 2015? – Vi ser lyst på 2015. Jobber mot et budsjett 
som 2014. Vi er i distrikt med høy oljeaktivitet. Sterkt 
redusert oljepris gir nervøst marked, som vil påvirke 
vår aktivitet. Utviklingen av infrastrukturen i distriktet 
er viktig. Vi ser fram til flere store vegprosjekter. Vind-
parkutbygging og Statnetts spenningsoppgradering 
av Vestre korridor er spennende prosjekter for oss.         
Kari Synnøve Vigre

  K.A. Aurstad AS - Møre og Romsdal

– 2014? – Et godt år. Fortsatt vekst i omsetning, men 
veksten fra 2013 til 2014 er mer moderat enn to fore-
gående år. Marginene er akseptable.
– 2015? – God ordrereserve som vil binde opp over 
50 prosent av kapasitet i 2015 og 2016.  Vårt tradisjo-
nelle markedsområde Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane har utsikter til lav aktivitet på veibygging. 
Derfor moderat reduksjon i omsetningen i 2015. Det 
virker som det er politisk vilje til å investere i infrastruk-
tur, men vi er bekymret for kapasitet på planlegging 
og prosjektering. Kan resultere i ujevn tilgang på nye 
prosjekter og ujevn kapasitetsutnyttelse. Forhåpentlig 
avklaringer på fremtidige kontraktsstrukturer.

Per Kristian Langlo

Riksentreprenører

AF Anlegg 

– 2014? 
– Hektisk år med stor aktivitet. 

– 2015? 
– Fortsatt stor aktivitet i voksende anleggsmarked. Størst vekst 

innen vei, jernbane og kraft- og energianlegg. Beinhard konkurranse 
om anleggsoppdragene. Flere prosjekter innenfor anlegg kommer som 
totalentrepriser. Morten Midtskog

Entreprenørservice AS
– 2014? 

– Samlet omsetning over budsjett, men resultat under forventet. 
Høy aktivitet for store deler av virksomheten. Mye omsetning på store 
samferdselsprosjekter, spesielt vei og jernbane i Vestfold. Sjaktbore-
aktiviteter lavere enn forventet.
– 2015? 

– Forventer omsetning som for 2014. Fortsatt stor ordrereserve 
knyttet til samferdselsprosjekter. Bra ordrereserve innen sjaktboring. 
Stor spenning knyttet til hvilke HE som blir tildelt kontraktene på 
Follobanen. Hallvard Sindre

Skanska Norge 
– 2014? 

– Vi kommenterer ikke året som helhet før siste kvartal er avsluttet. 
Ved utgangen av tredje kvartal hadde vi en omsetning på 9,1 milli-
arder, med resultatmargin på 2,8 prosent. Tilfredsstillende, men bak 
langsiktige ambisjoner. Ordrereserven på 10,9 milliarder. Det er under 
ønsket nivå. 
– 2015? 

– Kommenterer ikke budsjett nå, da vi er børsnotert. Mest spennende 
hvordan norsk økonomi vil gå etter fallet i oljeprisene og nedgangen i 
oljevirksomheten. Vil få konsekvenser først og fremst i byggvirksom-
heten. Vi ser allerede noen utfordringer der. 

I anleggsvirksomheten er det mange jobber å konkurrere om. Spesielt 
interessant hvordan de store jobbene og den internasjonale konkurran-
sen vil påvirke næringen. Tildeling av entreprisene rundt Follobanen 
er viktigst. Den jobben er så spesiell at den vil påvirke hele næringen. 

Steinar Myhre

Hæhre Entreprenør AS
– 2014? 

– Prognosene peker mot høyere omsetning i 2014 enn i 2013.  Forven-
ter omkring 5 prosent resultat for 2014. Et innholdsrikt år med høy 
og god produksjon på flere store samferdselsprosjekter.
– 2015? 

– Omsetning avhenger av hvilke oppdrag som tildeles. Mer fokus 
på å få oppdrag hvor vår spisskompetanse kan utnyttes enn på samlet 
omsetning. Det arbeides for et tilsvarende resultat i 2015 som i 2014. Vi 
står godt rustet i konkurranse etter flere år med oppbygging av kompe-
tanse og ressurser. Konkurranseformer og kontraktsformer utvikles 
framover. Flere totalentrepriser og samspillkontrakter er varslet for 
utvalgte prosjekter. Entreprenørene skal i større grad kunne brukes sin 
erfaring og kompetanse både i konkurranse- og gjennomføringsfasen. 

Vi håper rammebetingelser for konkurransene gir entreprenørene 
tilstrekkelig frihet til kreativitet og utvikling. Det viktigste i 15 er at 
varslede investeringer gjennomføres og at det gis tilstrekkelig sikre 
politiske signaler for at investeringer også i de kommende år gjen-
nomføres. Knut Harstad

FORTS.
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Senker farta i anleggsmaskiner
Importørene av anleggs-
maskiner er fornøyd med 
2014, men forbereder seg 
på å bremse i år. Med et 
par viktige unntak. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Volvo Maskin AS hadde et hektisk år i 
2014, med over 1 000 solgte maskiner 
for fjerde år på rad. Men for neste år vrir 
de turtallsknappen litt mot venstre, med 
et forsiktig budsjett og «noe lavere nivå» 
enn i 14. 

– Det er full fart i store anleggspro-
sjekter. Bygg – som også er viktig for vårt 
marked – er mer usikkert. Lav oljepris 
og negativt fokus i pressen kan legge en 
demper på investeringsviljen. Den svake 
kronekursen blir en faktor som alle som 
importerer maskiner må ta innover seg, 
sier markedssjef David Kristianslund i 
Volvo Maskin. 

Få i gang
Han deler entreprenørers syn (forrige 
side) på at det viktig å få i gang lovede 
prosjekter. 

– Mange gode infrastrukturprosjek-
ter på gang. Det er viktig å få prosjektert 
disse ferdig og få ut anbudspapirer. Det 
bør vurderes å forsere prosjekter basert 
på frigjort kapasitet fra oljerelatert virk-
somhet, sier han. 

Cat-importør Pon Equipment har 
hatt et begivenhetsrikt 2014. 875 nye 
og 500 brukte maskiner er solgt. To nye 
anlegg har blitt åpnet, på Rygge og Ruds-
høgda. Like før jul skrev Pon kontrakt 
om bygging av det nye hovedkontoret på 

Berger. Den jobben var det Betonmast 
AS som fikk. 

For 2015 fokuserer Pon Equipment på å 
kapre andeler av et anstrengt marked. Her 
blir gode bruktmaskiner et viktig tilbud. 

– Vekst i markedet for anleggsmaskiner 
i 2015 tror vi ikke på. Her handler det 
om å få ytterligere markedsandeler på 
nytt samt vekst på brukt. Vi ruller nesten 
nye maskiner ut av utleieflåten. Disse 
maskinene selges med Cat Certified Used 
Garanti. Dette er populære maskiner og 
et konsept ingen andre har, sier markeds-
sjef Espen Paulseth i Pon Equipment. 

Regionale
Han tror Norge vil se enda større regi-

onale markedsforskjeller enn i fjor, og 
peker spesielt på distrikter påvirket av 
oljebransjen. Han spår mye fokus på 
kostnadskutt. 

– Bransjen bruker mer og mer tid på å 
skaffe seg innsikt og data på produksjon 
og vedlikeholdskostnader. Maskinkost på 
innkjøpstidspunktet er bare en del av det 
totale kostbildet, sier han 

For Pon Equipment AS er stormes-
sen Vei&Anlegg det viktigste som skjer 
i 2015. Nyheter der vil han ikke ut med 
ennå, men gir et par hint. 

– Våre nye konsepter på «Equipment 
Monitoring» såkalt EM-løsninger blir 
en del av våre serviceavtalekonsepter. 
Så vil vi vise CGC (Cat Grade Controll), 

Øker i elektronikk
Selgerne av maskinstyring og stikningsutstyr er ikke like pessimistiske som 
maskinselgerne. Sitech Norway AS hadde omsetningsøkning i 2014 på hele 
40 prosent, og regner med å holde seg på samme nivå. 

– Oljepris og utviklingen på boligmarkedet vil nok være med å påvirke bildet 
i 2015. Men det kommer mange og store prosjekter for entreprenørene. En 
urolig Eurokurs vil også være en medvirkende faktor. I alle fall i starten av året, 
sier Sitech-sjef Karsten Haukås. 

Trimble lanserer mye nytt på Intermat i Paris i april. Haukås gleder seg til å 
vise nyheter til det norske markedet på Vei & Anlegg. 

Det gjør også Joh Einar Solhaug i Norgeodesi. Han forteller om omsetning 
ti prosent over året før, som han regner med skal fortsette i 2015. 

– Trimble og Spectra har varslet spennende nyheter. Ti prosent er et nøkternt 
tall, sier Solhaug. 

Han ber bransjen være oppmerksom på uroen i oljebransjen og den fallende 
kronekursen. Han gleder seg også over at et stadig økende antall bransjer og 
bedrifter ser behov for måling og posisjonering, og forsikrer at et Norgeodesi 
AS står klare med et bredt produktspekter fra Trimble og Spectra. 

Kan bli skuffet
Skuffeprodusenten Gjerstad gleder 
seg over et godt 2014, med høy akti-
vitet. For det nye året er man derimot 
forberedt på 10 prosent reduksjon. 

– Kronekursen og en vinglende 
norsk økonomi er viktig å være klar 
over. Men det er mange positive 
trekk i anleggsbransjen, sier Gjer-
stad-sjef Tor Kjetilson Moe. 

med maskinstyring og produksjonsmå-
lingssystemer innebygget i maskinene. 
Det er teknologi er kommet for å bli, sier 
Paulseth. 

For Hesselberg Maskin AS har Komat-
sus nye hjullastere og den nye 215 
hybdridgraveren vært spesielt viktig. 
Også Hesselberg drar av på gassen i år 
og regner med svakere marked. 

– Utviklingen i valuta og boligbyg-
ging er viktig. Valutaen påvirker prisen 
på maskinene, boligbyggingen påvirker 
salget. Det viktigste i 2015 blir Regjerin-
gens og byråkratiets evne til å få fart på 
investeringer i infrastruktur, sier salgsko-
ordinator Grethe Spongsveen. 

Rosendal Maskin AS fikk en nedgang 
på fem prosent i 2014. Ole Marius Rosen-
dal peker på en svekket kronekurs som 
viktig faktor. Det nye året vil antakelig gi 
mer av det samme. 

– Nedgang i markedet på 5-10 prosent. 
Andelen store gravemaskiner går ned, 
mens markedet under 20 tonn er stabilt. 
Det tror vi vil gjelde også i 2015, sier han. 

Han peker på Vei & Anlegg i mai som 
den store happeningen, og ber MEF redu-
sere antallet messer. 

– Det er rett og slett for mye! Men det 
er positivt at de samler Avfallsdagene og 
Anleggsdagene til ett arrangement, sier 
Rosendal. 

Unntak
Unntak fra pessimismen finner vi hos 
ABS Maskin og Nasta. 

2014 ga Nasta AS den nest høyeste 
omsetningen i selskapets 85 år lange 
historie, med 800 millioner kroner. 

– Driftsresultatet er også svært bra, 

mye takket være minimalt med feil ved 
Hitachis 5-serie, sier administrerende 
direktør Tom Johansen i Nasta. 

For 2015 budsjetterer han med 7-8 
prosent høyere omsetning enn i fjor, til 
tross for at markedet estimeres til uendret 
fra 14 til 15. Hvorfor det? 

–Hitachi er etablert med markedsan-
deler godt over 20 prosent for grave-
maskiner i Norge. Merket har et stort 
potensial innen andre produktgrupper, 
som hjullastere og minimaskiner, sier han. 

Han tror tendens til at maskiner kjøres 
flere timer pr år vil øke. 

ABS Maskin AS er enda mer optimis-
tisk enn Nasta. 2014 ga 30 prosent vekst i 
minigraversalget, og 20 prosent på Terra 
no-dig-borerigger. Også det kommende 
året ser Svein Olav Arnesen lyst på. Spesi-
elt no-dig-markedet. 

– Markedet for No-dig produkter vil 
derimot vokse i 2015. Spesielt innenfor 
styrt boring, sier han. 

ABS Maskin budsjetterer friskt, med 
en vekst i omsetningen 2015 på 20-25 
prosent(!). Arnesen ser valutaen og olje-
prisen som skjær i sjøen. Han advarer 
mot kraftige prisøkninger i 2015, men 
håper ikke det legger noen demper på 
investeringslysten hos kundene. n

Føler skogens ro
Importørene av maskiner for skogsdrift merker at det går bedre for 
entreprenørene i skogen. 

– Det er god investeringsvilje hos skogsentreprenørene. Det gjen-
speiles i vårt budsjett, sier Sigurd Skotte i Ponsse As. Han får støtte 
av kollega Tore Aaslund. 

– Budsjett ett knepp over 2014. Mye på grunn av lanseringen av fire 
nye hogstmaskiner, sier Aaslund. 

Begge maskinimportørene melder om størst interesse for største 
maskinene. For hele skogsnæringen er etterspørsel etter trevirke den 
desiderte viktigste faktoren.

BRUKT: Pon Equipment vil kapre markedsandeler med brukt utstyr.                (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

KAN BLI TUNGT: Volvo Maskin tror valutaen og 
negative medier kan redusere investeringsvilje. 

RØDT: 
Stor-hugge-
ren 931 med 
C144 har vært 
Komatsus 
storselger. 
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Farlig støv
Hvor mye støv er det egentlig boreriggoperatøren står i? Og hvor farlig er 
det støvet? Det har TT Anlegg AS og Kjell Foss AS satt i gang forskning på. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

MANDAL: Støveksponering for gutta og 
jentene som kjører borerigger er ingen 
ny problemstilling. Alle vet om det. Men 
hvor stort er egentlig problemet? Hvor 
mye støv blir de utsatt for? Hvor farlig er 
det? Og hvor mye hjelper det med hytte 
eller fjernkontroll på riggen, sammen-
lignet med maskiner som opereres med 
bryterpanel like ved boret? 

Rapport
Det har blitt belyst i en rapport om 
støvreduksjon ved bergboring i dagen. 
Rapporten er laget i et samarbeid mellom 
initiativtakere TT Anlegg AS, Kjell Foss 
AS og Statens arbeidsmiljøinstitutt 
STAMI. Sistnevnte står bak målinger 
og analyser i arbeidet. 

Målingene viser at støv fra borerigger 
er et reellt og betydelig problem. Spesielt 
ved boring i kvartsholdig berg. Hele åtte 
av elleve prøver der det ble gjort kvarts-
målinger viser helseskadelige verdier over 
anbefalte grenseverdier. 

Problemet er – ikke overraskende – 
størst på rigger med fastmontert panel. 
Se sammendraget av rapporten i en egen 
rammesak. 

– Hvorfor er rapporten viktig?
– Teknologien for bergboring er de siste 
årene blitt vesentlig mer effektiv.  Maski-
nene produserer mer støv i dag enn for 
30-40 år siden., og støvet sprer seg raskere 
på grunn av høyere hastighet i boreproses-
sen. I dag finnes ikke effektive støvreduk-
sjonsløsninger for overjordsboring, sier 
personalsjef Ronny Olsen i TT Anlegg AS. 

Dagens standard, med støvsuger på 
riggen som suger opp borestøvet og redu-
serer utslippene direkte til luften er bare 
delvis til hjelp. I beste fall. 

– Det oppsamlede støvet blir utstøtt 
i små hauger på salva, og kan bli spredt 

under ugunstige værforhold (tørt og mye 
vind). Da er vi like langt, sier Olsen. 

Risiko
Han har hatt en nøkkelrolle i utarbeidelsen 
av rapporten. Det regionale verneombud 
for anleggsbransjen (RVO) har sammen 
med Mesta, Arbeidstilsynet og fondet 
for de regionale verneombud i bygge- og 
anleggsbransjen gått sammen for å infor-
mere arbeidere om risikoen for helseskader 
som kols, astma, kreft og silikose assosiert 
ved det kvartsholdige steinstøvet man blir 
eksponert for under bergboring. 

– Vi ønsker å utvikle ny teknologi som 
reduserer støv utslipp betraktelig. Både 
fordi oppdragsgivere spør etter bedre 
løsninger og fordi vi ønsker å beholde 
ansatte og tiltrekke nye. Mindre støv vil 
også gi ringvirkninger som reduksjon av 
behovet for reparasjon og vedlikehold av 
utstyr, sier Olsen. 

– Hvem er støvproblemet verst for?
– ALLE som jobber i umiddelbar nærhet 
av boreriggen vil potensielt kunne bli 
eksponert for høye luftkonsentrasjoner 
av alfakvarts. Hvis man ikke kan tilsette 
vann for å dempe støvet under boring 
eller iverksette andre støvdempende 
tiltak ved boring i kvartsholdig berg, så 
bør operatør og sprengningsleder benytte 
personlig åndedrettsvern. Operatører av 
borerigg med fastmontert panel i umid-
delbar nærhet av borestrengen er spesielt 
utsatt, sier han. 

Gruppen bak rapporten etterlyser tiltak 
på tre fronter: Teknologi, ansvarsregler 
for kvartskartlegging og sertifisering av 
borerigger. 

Ansvar
– Det er flere som skal ta ansvar. Bransjen 
må være en pådriver for å skape et 

Tre typer borerigg: 
- Fastmontert panel
- Radiopanel fjernstyring
- Hytte for operatør

De viktigste funnene i rapporten: 
• Alle tre typer borerigg ga i snitt støv-

konsentrasjoner under tiltaksverdi. 

• Rigg med fastmontert panel gir 
høyest støvkonsentrasjon for 

operatør, vesentlig høyere enn rigg 
med radiopanel eller hytte. 

• Ingen forskjell i støvkonsentrasjon 
på rigg med hytte eller radiopanel. 

• Oppsamling av støv i sekk gir 
betydelig støveksponering ved 
bytte av sekk. 

• Ved boring i kvartsholdig berg er 
alle i nærheten av riggen utsatt. 

Kvartsforekomster bør kartlegges 
før boring.

Ønskede tiltak: 
• Utvikling av teknologi for støvre-

duksjon og -oppsamling. 
• Utfasing av fastpanel-rigger. 
• Regler for ansvarsfordeling for kart-

legging av kvarts i fjell. 
• Sertifisering av borerigger, som 

andre typer anleggsmaskiner. 

FAKTA

FORTS.

STØV: Boreriggene er mer 
effektive enn noen gang. Det 
gjør også at de produserer 
mer støv. (Alle foto: Jørn 
Søderholm)
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best mulig arbeidsmiljø for egne ansatte. 
Arbeidstilsynet må gjennom dokumen-
tasjon og regelverk påvirke byggherrene. 
Produsenter må utvikle maskiner og 
utstyr. Men hovedansvaret må ligge hos 
byggherren, som kan og skal stille krav 

til utstyr og maskiner i sine prosjekter. 
Det gjelder også sertifisering. 

– Hva skjer videre med prosjektet?
– MEF tar initiativ til å organiser 
arbeidsgrupper som skal arbeide med 

forskning på støv og helse, holdningsska-
pende arbeid samt utvikling av utstyr og 
regelverk. Det vil bli utarbeidet et regel-
verksforslag til Arbeidstilsynet. Det neste 
møtet i dette arbeidet finner sted allerede 
i februar, sier Ronny Olsen. n

1

2 3

5 6

4

1 MÅLINGER: 

TT-Anlegg og Kjell Foss AS har 
fått STAMI til å måle støvkon-
sentrasjoner ved borerigger. 

2 STØRRE: 

Boring i dagen er mer skadelig 
for helse og miljøs enn man 
tidligere har vært klar over. 

3 PRØVER:

Det ble i alt gjennomført 53 
prøvetakinger fordelt på 20 
arbeidsdager gjennom 2014
FOTO: TT ANLEGG AS

4 FASTPANEL: 

Farligst for operatøren. Bør 
fases ut, anbefaler rapporten.

5 HYTTE: 

Samme støvmålinger som 
radiopanelrigger.

6 RADIOPANEL: 

Samme støvmålinger som 
hytterigger. 

FORTS.
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Støvreduksjon ved 
bergboring i dagen
Arbeidstilsynet sammen med bransjen - og med TT Anlegg AS i førersetet - føler at 
helse- og miljøskader knyttet til boreaktivitet har større omfang enn man tidligere 
har vært klar over. Man ønsker å utvikle ny teknologi som reduserer støvutslipp 
betydelig. Kjell Foss AS har deltatt som aktiv samarbeidspartner. 

Forprosjektet har fått offentlig forsknings-
støtte på 500 000 kroner fra Regionale 
Forskningsfond Agder til å utrede meto-
dikk for måling av støv i atmosfære rundt 
en borerigg. I tillegg ble det gitt støtte fra 
Arbeidtilsynet og Maskinentreprenørenes 
Forbund på 200 000 kroner hver for å 
dekke direkte kostnader i måleperiodene

Det ble i alt gjennomført 53 prøvetakin-
ger fordelt på 20 arbeidsdager gjennom 
2014. 14 operatører deltok.
Resultatet av målekampanjen gjort av 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
viste at ved bruk av borerigg med fast-
montert panel i umiddelbar nærhet av 
borestrengen vil operatøren kunne ekspo-
neres for betydelige konsentrasjoner av 
både torakalt* og respirabelt* støv. 

Alfa-kvarts
Åtte av elleve prøver der det ble utført 
kvartsbestemmelse overskred gjeldende 
tiltaksverdi for respirabelt* alfa-kvarts. 

Bruk av lukket operatørhytte eller 
fjernstyring med radiopanel vil redusere 
eksponering for støv betydelig. Opera-
tøren må likevel være oppmerksom på 
at når man går ut av hytta eller bort til 
riggen så bør bruk av personlig ånde-
drettsvern vurderes. 

Operatøren kan også bli eksponert for 
dieseleksos og oljetåke, men målingene 

tilsa at luftkonsentrasjonene av dette 
er lave. 

STAMI vurderte også støvekspone-
ringsgraden i spesielle arbeidsoppgaver. 
Disse målingene viste at skifting av støv-
sekk og lading av sprengstoff er arbeids-
oppgaver som kan medføre betydelig 
støveksponering. Det bør vurderes å 
bruke åndedrettsvern som beskytter mot 
støveksponering ved denne type oppgaver. 

Alle de tre typene av borerigg (fast-
montert panel, radiopanel og hytte) ga 
i gjennomsnitt luftkonsentrasjoner av 
respirabelt* støv under tiltaksverdien. 
Borerigg med fast panel lå nær grensa, 
mens borerigger med hytte eller radio-
panel hadde verdier som var mye lavere 
enn fastpanel-rigg. Det var ingen forskjell 
på gjennomsnittsverdiene på hytterigg og 
radiopanelrigg. 

Som en konsekvens av dette bør bore-
rigg med fast panel fases ut. 

Utsatt
Ved boring i kvartsholdig berg kan alle 
som fører eller er i nærheten av en bore-
rigg bli utsatt for støvkonsentrasjoner 
over tiltaksverdi. Mest utsatt er opera-
sjoner med borerigg som har fast panel. 

Oppsamling av støv i sekk – og dermed 
bytting av sekk – er en arbeidsoppgave 
som medfører betydelig støveksponering. 

For å bli i stand til å redusere støv-
mengdene til et akseptabelt nivå mener 
TT Anlegg at det er behov for nytt utstyr 
på flere områder. Det er også behov for 
en omlegging av hele boreprosessen, slik 
at nytt utstyr får nødvendig effekt og at 
det ikke går på bekostning av selve bore-
prosessen. 

For å kunne dokumentere en potensiell 
reduksjon av støvkonsentrasjonen i omgi-
velsene rundt riggen under pilottesting av 
nye teknologier ønsker man å sammen-
ligne den nye teknologien med nåtidens 
støvnivåer ved normale boreoperasjoner. 
I dette forprosjektet ønsket man derfor 
å fokusere på utviklingen av målemeto-
den, slik at den er tilfredsstillende for 
å oppnå kvalitetssikrede resultater når 
ulike løsninger for å redusere støvet blir 
testet ut. 

Man ser store verdier i støvreduserende 
tiltak og utvikling av slik teknologi. Tiltak 
vil gjøre at sekk ikke behøves, at dette 
eksponeringsmiljøet faller bort og at 
maske blir unødvendig. Man kan aldri 
garantere at arbeidere bruker maske. n

*Torakalt støv: «Større» støvpartikler som 
fester seg i øvre luftveier. 
*Respirabelt støv: De minste støvpartiklene, 
som når det indre i lungene og fester seg der. 

KILDE: UTDRAG AV RAPPORTEN «STØVREDUKSJON VED     
BERGBORING I DAGEN». 

7 8

7 SEKK: 

Oppsamling av borestøv i 
sekk  gir høy eksponering ved 
bytte av sekk.

8 PERSONALSJEF: 

Ronny E. Olsen i TT Anlegg 
har en nøkkelrolle i gruppa 
bak rapporten. (Foto: TT 
Anlegg AS)

MAXAM Norge AS, Bunesvegen 17, 2120 Sagstua
Tel. +47 62 97 21 50 - Faks. +47 62 97 21 51 - E-post. post@maxam.net

Vårt brede produktspekter av eksplosiver, samt rådgivning fra våre profesjonelle
teknikere gjør det mulig for dagbrudd og gruver å oppnå de beste resultater 
i utvinning av råmaterialer som, når de er foredlet, utformer en del av 
elementene i vårt daglige liv. I mer enn 130 år har vibidratt til velstand
i verden omkring oss, og samarbeidet i dets vedvarende utvikling 
for ytterligere fremgang og vekst for alle oss som lever her.
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Seks mann, en kranbil og 
en gravemaskin. Vips, så 
var den 3,4 meter høye 
pumpekummen montert. 
Vel, vips og vips...
Av Jørn Søderholm - jos@mef.no

HOLMENKOLLEN: Vi var med da en 
voksen pumpekum til i et avløpsanlegg ble 
montert ved Trollvannshytta, et drøyt stein-
kast fra hoppanlegget i Holmenkollen i Oslo. 

Kummen er 1600 millimeter innvendig 
og 340 cm høy. Den er helt tett, og kom 
ferdig prefabrikkert med ventiler og rør for 
tilkobling av pumpe. Kummen var så stor og 
området så trangt at lastebilsjåføren måtte 
parkere hengeren med halvparten av delene 
noen kilometer unna, ved unnarennet til 
hoppbakken i Holmenkollen. 

Noen problemer med oppdrift bør det 
ikke bli der i gården. Bare bunndelen av 
kummen veier to tonn. 

Men så tok det også sin tid: Monteringen 
av kummen tok det meste av dagen. Og da 
er ikke utgraving av gropa og omfylling 
medregnet. 

I rollene: 
Robert Butteberg, pumpespesialist, KSB 
Norge AS.
Kai Ingar Allergodt, pumpespesialist, 
Pumpe-service AS.
André Møller, lærling, KSB Norge AS.
Jarl Johansen, sjåfør og kranfører, Asle 
Skoveng AS.
Steffen Minter, rørlegger,  Myrer VVS.
Arne-Johan Bu, eier og maskinfører, JAR 
Anlegg AS. n

1 MELLOMLAGER: 

Det var ikke plass til både bil og henger 
inne på arbeidsområdet. Kjenner du igjen 
mellomlageret? 

(FOTO: ROBERT BUTTEBERG) 

2 ANVISNING: 

Også pumpespesialister trenger monte-
ringsanvisning. Robert Butteberg (t.v.) 
i KSB Norge og Kai Ingar Allergodt i 
Pumpe-service AS. 

3 FERDIG: 

340 cm høy ruver den godt i terrenget. 
(FOTO: ROBERT BUTTEBERG) 

4 GRAVER: 

Arne-Johan Bu eier både gravemaskinen 
han kjørte og firmaet JAR Anlegg AS. 

5 LØFT: 

Jarl Johansen løfter mellomringen på 
plass. El-spennet over utfordret løftevin-
kelen. Pumpekummen løfter avløpsvann 
til bakketoppen øverst. 

Voksen pumpekum

JUSTERING:
Et forsiktig trykk 
med skuffa, så er 

bunndelen i vater. 
Arne-Johan Bu kjø-
rer maskinen mens 

Robert Butteberg er 
«vaterfører».

 (ALLE FOTO: JØRN 
SØDERHOLM) 

2

3

4 5

1
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MASKIN

Pigger på glattisen
LILAND, NORDLAND: Man kan si 
mye om beltegravere med stålbelter. 
Mye av det er positivt. Men på hålke i 
nedoverbakke er de ikke spesielt gode. 
Når ”veien” i tillegg har et fall utover  

skal man ikke ta lett på SJA-en før man 
belter i vei. 

– Med et sett System 2000 hardeme-
tallpigger i beltene gikk det bra, opplyser 
fotografen i en post på Facebookgrup-

pen Anleggsbransjen ikke lenge før jul. 
Rekk opp en hånd, den som tror han 

var litt varm i trøya da han kjørte ut på 
isen... n

TRADISJON   ¬   INNOVASJON   ¬   INSPIRASJON

- når aktitektur, miljø og naturmaterialer forenes

BETONGPRODUKTER

HELLER
STØTTEMUR  
BETONGSKULTPTURER 
SPEILBASSENG   IBF Norge AS 

Vognveien 2072 DAL 
Tlf.: 99 50 45 55

Fax: 63 95 35 33 
post@ibf-norge.no

(FOTO: CATO MYRNES OLSEN) 

Sted: Liland, Nordland

Til:
daglig leder

Hva er dine planer for 2015?
Få bedre rutiner for kalkulasjon og anbudshåndtering
Få kontinuerlig kontroll på økonomien i prosjektene
Øke produktiviteten
Anskaffe et godt sluttvurderingsverktøy for anbud

Kontakt: 

stig.solem@norconsult.com
t. 76 20 46 50Les mer på www.isy.no
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En sensor til noen hundrelapper på anleggstanken 
er nok til å oppfylle krav om overfyllingsvern. Nå 
kommer automatisk pumpestopp på Statoils tankbiler. 
Av Jørn Søderholm - jos@mef.no

Drivstoffkjempen Statoil Fuel & Retail AS 
er i ferd med rulle ut et system for auto-
matisk pumpestopp på alle sine tankbiler. 
I tillegg til å gjøre arbeidsdagen bedre for 
tankbilsjåførene, oppfyller det nye systemet 
myndighetenes krav til overfyllingsvern på 
stasjonære og flyttbare dieseltanker. 
Det hele bygger på to forutsetninger: 
• At det fylles diesel fra en av Statoils 

tankbiler med automatisk pumpestopp. 
• At mottakertanken har en påmontert 

probe.

Lukket
– Det som skjer da er at tankbilen pumper 
olje i et lukket system til tanken er full. 
Proben oppdager når tanken er full, og 
stopper automatisk pumpa på bilen. 

Systemet krever ingen strøm på kundetan-
ken, men eliminerer faren for søl på grunn 
av overfylling, sier flåtesjef Eirik Aronsen i 
Statoil Fuel & Retail sin transportavdeling. 

Dessuten slipper tankbilsjåføren å stå 
med nesa nedi tanken, ettersom teknik-
ken stopper seg selv ved full tank. I løpet 
av første halvår monteres automatisk 
pumpestopp på Statoils tankbiler over 
hele landet. 

Myndighetene setter stadig strengere 
krav til de som eier og bruker dieseltan-
ker. Både stasjonære og mobile tanker til 
bruk på anlegg. Hvis det skal fylles med 
fast kobling eller tanken står i nærheten 

av en drikkevannskilde, så kreves det 
overfyllingsvern. 

Statoil Fuel & Retail AS mener selv 
at pumpestopp-systemet oppfyller 
forskriftskravene om overfyllingsvern. 

Elektronisk overfyllingsvern er langtifra 
noen ny teknologi. Sverige har hatt krav 
til elektronisk overfyllingsvern i bortimot 
20 år. Nå er Statoil Fuel & Retail det første 
oljeselskapet som tar et slikt system i bruk 
her til lands. 

Elektronisk
– Elektronisk overfyllingsvern er både 
billigere og etter vårt syn bedre enn 

mekanisk. Det kan ikke henge seg opp 
som et mekanisk overfyllingsvern. Hvis 
proben på tanken ryker, så sier den at 
tanken er full. Da stopper pumpen, og det 
må fylles på gamlemåten, sier Aronsen. 

Statoil leverer ulike typer prober 
som kan monteres på nye eller eksis-
terende tanker. I rimeligste fall koster 
enheten rundt 600 kroner, og monte-
res i en «ledig» stuss eller peilehull på 
toppen av tanken. Det finnes også mer 
robuste – det vil si dyrere – enheter, og 
monteringskostnaden kan bli høyere 
dersom det må sveises på tanken for 
å montere proben. n

Statoil først med automatisk pumpestopp

Dette er et overfyllingsvern

TANK: Det fylles mye diesel på slike anleggstanker. 
Erik Aronsen i Statoil Fuel & Retail håper mange tan-
keiere får montert proben til automatisk pumpestopp. 

(BEGGE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Bompenger på 
dieselfakturaen 
Nå fra årsskiftet må alle kjøretøyer over 
3500 kilo ha en bombrikke. Uansett om 
kjøretøyet sannsynligvis aldri kommer til 
å passere en bomring. 

Statoil Fuel & Retail har laget et system 
der passeringer i bomring kan faktureres 
over Statoil-kortet.

– Det gjelder bompasseringer i alle 
ringer og bommer i hele Norge, pluss 
Svinesund, Øresund og Storebælt, sier 
Sigurd Lindahl i Statoil Fuel & Retail. 

Dette gjelder kun for det såkalte 
«truck-kortet», som brukes til tunge 
kjøretøyer. Det må inngås en egen avtale 
om dette, og systemet bruker en egen 
bombrikke. Det skal betales et depositum 
på brikken, en fast avgift på 140 kroner 
pr. måned pr. brikke/bil og en avgift på 
fire prosent av omsetningen. I tillegg 
kommer naturligvis selve bompengene. 
Men til gjengjeld kan man – med enkelte 
unntak – passere bommene med maksi-
mal rabatt, uavhengig av avtale med et 
særskilt bomselskap. 

PROBE: Koster noen hundrelapper, og forhin-
drer søl ved overfylling. Dessuten slipper tank-
bilsjåføren å stå med nesa i dieseldampen.
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UTDANNING

Ny struktur!

Støttemur som kan 
stables med maskin 
eller for hånd

Belegningsstein  •  Heller  •  Kantstein  •  Mur  •  
BloKKproduKter  •  utelys  •  drenering

Den består av kun tre blok-
ker, og med disse kan du 
lage rette eller buede murer, 
hjørner og trapper! 

Ingen mørtel, ingen plugger, 
ingen ujevnheter. Det paten-
terte låsesystemet sikrer alltid 
perfekt linje føring og en jevn 
helningsgrad. 

Vertica
Veidekke kom med en stor førjulsgave til Solør videregående. – Skolen har eneste 
landslinje for anleggsteknikk med komplett asfaltutdanning, sier giveren. 
Av Jørn Søderholm - jos@mef.no

SOLØR, HEDMARK: I slutten av 
november reiste en asfaltdelegasjon fra 
Veidekke på besøk til Solør Videregående 

skole. De hadde med seg voksen bagasje: 
En brukt Antec PW 3500 asfaltutlegger til 
landslinja for anleggsteknikk ved skolen. 

– Besøket på Solør vgs var svært vellyk-
ket. Vi ble tatt godt imot av assisterende 
rektor Erik Berg, som fortalte om skolens 

– En asfaltutlegger, vær så god

historie og hva slags utdanning den tilbyr. 
Etterpå fikk vi en time i klasserom med 
alle 65 elevene på anleggsteknisk linje. 
Her fikk vi presentert Veidekke Industri, 
vist en film fra utlegging på nyanlegget på 
E6, presentert en ny fabrikk på Sørli samt 
lab og verksted på Hamar. Vi hadde også 
med asfalt-, grus- og bitumenprøver, så 
alle elevene fikk ta og kjenne på hva asfalt 
er og ikke minst hva det består av, sier 
HMS- og HR-leder Bernt Kristian Øye i 
asfaltavdelingen i Veidekke Industri AS 
region sørøst. 

Selve høydepunktet fant sted i verkste-
det: Avdelingsleder Håkon Veggumsløk-
ken overrakte nøkkelen til utleggeren til 
assisterende rektor Erik Berg. 

– Vår tidligere lærling Thomas Olsen 
– nå med fagbrev – fikk æren av å starte 
opp og kjøre ut utleggeren for at elever og 
lærer skulle få en innføring i maskinen. 
Skolen kan nå som eneste landslinje tilby 
en komplett asfaltfaglig utdanning.  Vi 
håper at Solør videregående skole vil satse 
mer på asfaltfaget og at vi for fremtiden 
får flere fagarbeidere i asfaltfaget. Dette 
er svært viktig for oss, da vi i dag har 
mange eldre og dyktige fagarbeidere som 
er interessert å få overført sin kompetanse 
til neste generasjon, sier Øye. 

 – Det er veldig positivt for skolen at vi 
får utstyr innenfor asfaltfaget. Det er nok 
et fagområde vi har hatt for lite fokus på, 
men nå har vi mulighet til å gi elevene en 
bedre undervisning innen dette faget, sier 
assisterende rektor Erik Berg til bladet 
Byggeindustrien. n

GAVE: Avdelingsleder Håkon Veggumsløkken i Veidekke overrekker maskinen til assisterende rektor Erik Berg. (BEGGE FOTO: BERNT KR. ØYE, VEIDEKKE) 

UTLEGGER: 
Førjulsgaven 
til skolen var 
en brukt Antec 
PW 3500 
utlegger med 
firehjulsdrift. 
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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
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a60
� 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,-*
* Mva, frakt og klargjøring kommer i tillegg. Begrenset antall.

755
� 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

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

Minilasternes panservogn

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

IMPORTØR 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 OPP-
DAL 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 * Eik-
senteret 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

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

FINSK 

KVALITETS-

PRODUKT

          

Finn ut mer på www.zirius.no/mef

SPAR TID  –  FÅ FULL OVERSIKT  –  SKAP BEDRE ØKONOMI

Prosjekt- og økonomistyring for entreprenøren gir deg:
4  Raskt total økonomisk oversikt i prosjekter og delprosjekter
4  Elektronisk lagring, håndtering og sending av bilag og dokumentasjon
4  Maskin-, time- og materiellregnskap

RETT VERKTØY 
FOR FREMTIDEN!



AKTUELT AKTUELT

Stolthet i hver stein

Knut Erik Gjerde driver sin maskinen-
treprenørvirksomhet i Vats i Rogaland, 
og har stort sett kunder i nærområdet. 
Mange ville kanskje tenkt at det å «lø 
stein» som han gjør, ville ha krevd et 
større område å jobbe med, men slik er 
det overraskende nok ikke:

Selvselgende
– Jeg legger ned mye personlig innsats 
i hvert eneste prosjekt, og er stolt over 
håndverket mitt. Jeg kan reise tilbake 
til jobber jeg har hatt for flere år siden, 
og se på hvordan jeg gjorde det, tenke 
tilbake og smile fornøyd. Fordi jeg vet at 
kundene mine har fått et topp produkt 
for pengene sine. 

– Så du lever med dette, døgnet rundt?
– Det kan du i grunnen si ja. Når fami-

lien er på ferietur, hender det jeg må 
tåle en del irriterte kommentarer når 
jeg «bare skal se» litt på en mur, eller en 
annen løsning som jeg synes er interes-
sant. Så det har nok blitt en slags livsstil, 
dette her. Men jeg har en del med meg 
hjemmefra også: Min far sa alltid at «Det 
du gjør, skal du være sikker på holder 
kvalitet. Gjør det ordentlig». Det fikk vi 
høre hele tiden, og det takker jeg ham 
for i dag. Det er nemlig hele grunnlaget 
for virksomheten min. Jeg forsøker å gi 
kunden absolutt høyeste kvalitet, og vet at 
jeg skaper enda et byggverk jeg kan være 
fornøyd med, slår han fast. Og innrøm-
mer at det også selger godt. Faktisk har 
han ikke trengt å drive markedsføring i 
det hele tatt siden han startet opp i 1990. 
Arbeidet hans har solgt seg selv.

Håndverk 
Følger man med ham en dag på jobben, 
har han mange turer ut og inn av maski-
nen sin, en Kobelco SK 70. Steinen må 
som regel bearbeides med slegge og 
meisel før den blir lagt på plass med 
maskin. Han har også en større maskin 
forresten, en Kobelco 210 som blir brukt 
til større oppdrag. Han driver da heller 
ikke utelukkende med steinmurer. Mange 
andre prosjekter hører naturlig inn under 

virksomheten som maskinentreprenør på 
et lite sted, og han er krystallklar på at 
det er nettopp det han er: Maskinentre-
prenør. Likevel er det altså steinleggings-
virksomehten som tar det meste av tiden:

– Det blir vel litt spesielt å kalle det 
steinlegging. Det assosierer folk gjerne 
med steinsetting av gater og torg. Men 
det er klart, det blir jo slik at jeg legger 
på plass en og en stein her også. Og som 
regel bearbeider jeg hver enkelt stein 
en smule før jeg legger dem endelig på 
plass, så det er klart man kan kalle det 
for «steinlegging» humrer han.

– Hvor kjøper du steinen?
– Den kjøper jeg i et lokalt naturstein-

brudd  i Valevåg som drives av Vassbakk 

& Stol. De har stein som passer min virk-
somhet, og de holder god kvalitet. Men 
det er en del hellebrudd i distriktet hvor 
de tar ut murestein, så det har vært god 
tilgang på fine emner. I alle fall til nå, 
og jeg tror ikke at dette kommer til å 
bli vanskeligere med det første, sier han 
optimistisk.

Betong taper terreng
– Tidligere var det jo stort sett murer 
av betong som gjaldt, men dette har 
endret seg en del i de seinere årene. Når 
det nå jobbes med E 134 her i distrik-
tet for eksempel, vil det enkelte steder 
bli ganske så høye murer av stein, og de 
fleste steder blir de temmelig «finslige», 

VIKTIG REDSKAP 
Slegga er et godt 
hjelpeverktøy for 
Knut Erik Gjerde.

– Jeg er stolt av det jeg gjør. Hver eneste stein er omhyggelig valgt 
ut, og jeg bruker tid på å få dem på plass. Hver dag legger jeg kanskje 
3-5 kvadratmeter hagemur, men så vet også kundene mine at de får 
topp kvalitet, sier maskinentreprenør Knut Erik Gjerde.
Av Jørn Wad - anleggsmaskinen@mef.no

FLISESPIKKER Når meiselen 
hentes fram, er det på tide med 
de virkelig små tilpasningene.

FORTS.
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AKTUELT

forklarer han. Til daglig jobber han intenst 
med slegge og spett for å tilpasse steinene 
til sitt formål. Enkelte ganger må altså 
også meiselen fram før han er fornøyd. 
Godt drenerende fundament/fyll bak 
muren, helningsgrad på mur og bindin-
ger mellom steinene er viktige elementer 
for å få styrke i byggverket, i tillegg legger 
han stor vekt på at murkronen blir jevn. 

– Og så er det jo også det visuelle 
inntrykket, ikke sant? Det skal se pent 

ut, og så rett som mulig. Så det er mye 
«puslearbeide» i det jeg driver med. Finish 
på det vi driver med er etter mitt syn alltid 
viktig, og det har jo også blitt større fokus 
på det med årene. For meg er dette noe 
av det aller viktigste. I tillegg til at det gir 
meg en tilfredsstillelse og ikke så rent lite 
stolthet å gå rundt og betrakte tidligere 
jobber, er det også en betydelig grad av 
markedsføring i det: Jeg har hatt veldig 
bra etterspørsel helt siden jeg startet opp 

for snart 25 år siden, og har som jeg var 
inne på tidligere ikke brukt en eneste 
krone på markedsføring. Men jobbene jeg 
overleverer, er i betydelig grad markeds-
føring av det jeg står for. Og jobbene vi 
gjør, blir jo liggende en del år, så det som 
kalles oppmerksomhetsgraden blir vel 
også temmelig høy, smiler han.

– Har det aldri fristet å velge noen 
enklere løsninger eller kutte noen svinger 
når overleveringsdagen nærmer seg?

– Nei, faktisk ikke. Jeg vil kunne se folk 
i øynene etter en overlevering, og være 
sikker på at det jeg har levert holder mål. 
Kall meg gjerne gammeldags, men det 
er slik jeg er skrudd sammen, sier han 
til slutt.  n

MASKINENTREPRENØR: Det må ikke være tvil om at det er maskinentreprenør jeg er. 
Maskinen er en naturlig del av det daglige arbeidet mitt, slår Knut Erik Gjerde fast.

PÅ PLASS: – Nå må jeg bare 
 finjustere denne litt, puster 
Knut Erik Gjerde, mens han 
med håndmakt får steinen 
akkurat der han vil ha den.

ESTETISK: Gjerde konstaterer at steinene ligger slik de skal.

STOLTHET – Det er viktig for meg å kunne seg folk i øynene 
også årevis etter at jobben er gjort, og vite at de er fornøyd 

med arbeidet mitt, slår Knut Erik Gjerde fast.
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Dette vil AM-leserne ha
Hvem leser Anleggsmaskinen? Og hva ønsker de å lese 
i bladet? Det har vi undersøkt. 
Av Jørn Søderholm - jos@mef.no

I fjor sommer gjennomførte vi en under-
søkelse blant leserne av Anleggsmaski-
nen. Hensikten var å lære mer om hvem 
de er og hva leserne ønsker seg av bladet. 

De fleste av leserne – syv av ti – er 
bedriftsledere. Dermed er det ikke blant de 
yngste vi finner de fleste AM-leserne: Drøyt 
halvparten av leserne er i 40- og 50-årene. 

Bruken av nett og sosiale medier er høy 
blant våre lesere, med nær seks av ti som 
aktive Facebook-brukere. Mange av dem 
som svarer på undersøkelsen etterlyser 
en egen nettutgave av Anleggsmaskinen. 
Det ønsket er vi i ferd med å etterkomme, 
med en nettutgave som skal lanseres i 
løpet av våren. 

Undersøkelsen gir klare signaler 
om hvilke typer stoff / artikler 
leserne vil ha: 

• Nyheter om bransje og utstyr
• Praktisk stoff om metoder, systemer og 

løsninger.
• Tester av maskiner og utstyr.
• Stoff om økonomi i bedriften. 
De som svarte på undersøkelsen ble lovet 
å være med i trekningen av en premie, og 
kunne velge mellom en Ipad, et Gopro 
kamara eller et viltkamera. 

Vinneren: Svein Nilsplass, Lesja Bulldo-
serlag AS. Han får det ønskede Gopro-ka-
meraet overlevert personlig på Arctic 
Entrepreneur i slutten av januar. n

SPREDNING: Leserne er godt 
spredt i alder.

SJEF: AM-lesere flest er sjef. INVESTERINGSPLANER: AM-leserne 
er stadig på kjøpern. 

VIKTIG: Hvor viktig er ulike typer stoff? Karakteren går 
fra 1 til 6 (viktigst). 

ANDRE BLADER: Lesernes vurderinger av 
Anleggsmaskinen og konkurrentene. Karakterene går fra 
1 (dårligst) til 6 (best). 

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

innovativa entreprenadredskap

UFo redskap
stora JoBB krÄver Lite Mer av aLLt.

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

www.UFoaB.se

ETLT ETDL5 ETCrane ETSnow Snowking

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

www.ndi.eu

www.ndias.no

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

Dekkmann



AKTUELT AKTUELTMASKINTEST MASKINTEST

Test: Komatsu HB 215LC Hybrdid

Sparing i svingen
Av Robert Nylund – anleggsmaskinen@mef.no

Jo mer den svinger, jo mindre drivstoff bruker 
Komatsus hybridgraver HB 215. Ved finplanering 
brukte motoren 12 liter i timen. Ved flytting av stein og 
sand gikk forbruket ned til 9 liter i timen.
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Hybridfunksjonen innebærer at over-
vognens rotasjon bremses med en sving-
motor som også er en generator. Ener-
gien i svingen lagres som elektrisitet i en 
akkumulator ved motoren. Den lagrede 
elekrisiteten brukes til å sette igang neste 
sving, men også for å hjelpe dieselmotoren 
når den aksellererer. Det gjør at dieselmo-
toren kan kjøres på lavere turtall, hvilket 
minimerer drivstofforbruket.

Det bør nevnes at det var maskinens 
eget system som målte forbruket. Resul-
tatet kan virke noe merkelig; at mer og 
hardere arbeid krevde mindre drivstoff, 
men for å utnytte hybridteknikken maksi-
malt kreves det at maskinen gjør utfører 
arbeidssykluser med mange overvogns-
rotasjoner. 

Hytta 
Dersom maskinen har gått på tomgang 
en stund, dukker det opp en beskjed på 

displayet som sier at man bør unngå dette. 
Her finnes det også informasjon om hvor 
mye drivstoff maskinen bruker i realtid. 

Hvis det ikke lenger er behov for kraft-
modus, og føreren glemmer å koble inn 
”eco”-modus, så minner displayet om det.

Displayet er tydelig og lettbetjent. At 
knapper er plassert under armstøtten er 
ikke Komatsu alene om, men det er like 
slitsomt for føreren. Det hadde vært bedre 
å samle alle knapper på ett sted, til høyre 
foran armstøtten.

For å skru på hyttebelysningen må man 
opp i hytta. Lyset burde tennes når hytte-
døra åpnes. Når døra skal lukkes, er det 
ikke mulig å rekke fram til dørhåndtaket 
uten at føreren reiser seg opp.

Hydraulikk
Da testmaskinen kom, var vi ikke helt 
fornøyd med hydrauliken. Vi kontaktet 
Hesselberg, som sendte en tekniker. Som 

maskinkjøper skal man ikke være redd 
for å kontakte leverandøren og få hjelp 
med justering av hydraulikken. Den må 
kanskje finjusteres avhengig av hva maski-
nen skal brukes til og hvem som kjører. 
Det er ikke noe man skal behøve å knote 
med  på egen hand.

Etter justeringene ble hydraulikken slik 
vi ville ha den. Maskinen er smidig og lett 
å planere og laste med, samtidig som det 
finnes rikelig med kraft når det trengs.

Motor/drivlinje
Maskinen merker når det er behov 
for ekstra kraft og øker da turtallet på 
motoren automatisk. Ytterligere ekstra-
kraft fåes ved å trykke på en knapp på 
venstre kontrollspak.

Ved transport kjennes det mykt og 
behagelig. Den klaprende lyden og de 
vibrasjonene som er vanlig på beltegravere 
var helt fraværede. Man skulle nesten tro 

den gikk på gummibelter, så mykt var det. 
Dessuten finnes det tre ulike hastigheter. 
Det liker vi.

Service/daglig tilsyn
I en tidligere test av Komatsu-maskiner 
har vi bemerket at motordekselet åpnes 
til siden, noe som innebærer en fallri-
siko når føreren skal åpne det. På denne 
maskinen åpnes motordekselet bakover 
og sikres med et mekanisk stag, som er 
både sikrere og lettere. Bra. Et pluss for 
plattformen over motoren til å stå på ved 
daglig kontroll. 

Et minus for at føreren må opp på 
maskinen for å hente drivstoffslangen i 
en boks. Den burde flyttes ned bak samme 
luke som sentralsmøringspumpen. Det 
er godt med plass. For øvrig er kontroll-
punkter og filter bra plassert. n

MASKINTEST MASKINTEST

Karakterer

HYTTA
Sikt 4,5
plass 4,5
Ergonomi 4
Instrumenter 4,5
Hyttemiljø 4,5

HYDRAULIKK
Følsomhet 4,5
Hurtighet 4,5
Styrke 4,5

MOTOR/DRIVLINJE
Transporthastighet 4,5

SERVICE
Daglig service 4,5
Adkomst ved service 4,5

Totalt snitt: 4,4

Tekniske data 

KOMATSU HB 215LC
Driftsvekt: 23,5ton.

Motor: SAA4D107E-2 Steg 3B.

Effekt: 110 kW (148 hk) vid  2 000 
varv/min.

Beltehastighet: 3,0/4,1/5,5 km/t.

Maks gravekraft (skaftsylinder): 
107,87 kN.

Maks brytekraft (skopcylinder): 
149,06 kN.

Støy inne: 68 dB.

Støy ute: 101 dB.

Stikke: 2,9 m.

Maks gravedybde: 6,62 m.

Maks rekkevidde: 9,87 m.

Maks gravehøyde: 10 m.

 

STANDARDUTSTYR: 
• Ryggekamera.
• Sentralsmøring.
• To dobbeltvirkende hydraulikk- 

kretser frem på stikke.
• Automatisk tomgangsregulering 

med autostopp..
• Komatsu Care (gratis servicepro-

gram; 2000 t/3 år, det som inntref-
fer først).

• Garanti på hybridkomponentene; 
10 000 t/5 år, det som inntreffer 
først.

Pris: 1.550.000. NOK (HK-feste, 
rotortilt, skuffer etc. kommer i 
tillegg)

Det er solgt 12 maskiner av typen 
HB215LC-2 i Norge i 2014 (per 18. 
desember)

Vi liker

s Lettkjørt

s Sikt

s Arbeidsbelysning

Vi liker ikke

t Knapper under armstøtte

t Plassering av tankslange

t Hyttebelysning

t Indre dørhåndtak

Karakter for tilsvarende maskiner:
JCB JS115LC Dozer 4,3
Volvo EC250D 4,7
New Holland E 215 C 4,6
Hidromek 220 LC 4,1

1 ENERGISPARER 

 Jo mer man svinger, jo mindre drivstoff bruker den.

2 AKKUMULATOR 

 Nederst til høyre sitter selve akkumulatoren, hvor ener-
gien fra overvognens rotasjoner lagres som elektrisitet. 
Den lagrede elekrisiteten brukes til å sette igang neste 
sving, men også for å hjelpe dieselmotoren når den aksel-
lererer.

3 MOTOR 

 Maskinen merker når det er behov for ekstra kraft, og 
øker da turtallet på motoren automatisk.

4 KNAPPER 

 At knapper er plassert under armstøtten er ikke Komatsu 
alene om, men det er like slitsomt for føreren. Det hadde 
vært bedre å samle alle knapper på ett sted, til høyre 

foran armstøtten.

5 DISPLAY 

 Dersom maskinen har gått på tomgang en stund, sier 
displayet ifra at man bør unngå dette. Displayet viser 
bl.a. også hvor mye drivstoff maskinen bruker i realtid. 

6 SIDEDØR 

 Når døra skal lukkes, er det ikke mulig å rekke fram til 
dørhåndtaket uten at føreren reiser seg opp.1

2

4 5 6

3
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AKTUELT

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

Diesel og AdBlue – tank i 
container med oppsamling

STÅLTANK

Oppfyller de siste krav fra 
myndighetene

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

Reno Nordens avfallsbiler 
må holde fartsgrensene 
på sine oppsamlings-
runder. Men børsnoter-
ingen av selskapet gikk i 
rekordtempo. 
Av Jørn Søderholm - jos@mef.no

FROGNER, AKERSHUS: Avfallshånd-
teringsselskapet Reno Norden AS ble den 
19. nykommeren  på Oslo Børs i 2014. 
Sørum-selskapet ble gjennom en start-
pris på 47 kroner per aksje verdsatt til 
1,28 milliarder kroner. Selskapet er den 
første MEF-medlemsbedriften som blir 
børsnotert. 

Den børsnoteringen gikk i rekordfart. 
Kun 40 dager tok det fra styret i Reno 
Norden bestemte seg til styret i Oslo 
Børs sa ja. 

Historisk
Det er historisk hurtig, i følge finansfolk 
med lang erfaring med børsnotering.  
– Det har vært mye styr. Jeg er glad nå, sa 
administrerende direktør Fredrik Eldor-
hagen til Anleggsmaskinen like før jul. 

Børsnoteringen er for Reno Norden 
selv først og fremst en mulighet til å hente 
inn kapital til å vokse. Urolige tider, med 
synkende oljepris og dystre utsikter har 
vært gode nyheter for den ferske avfalls-
bedriften på børsen. 

– Vi loddet interessen i forkant, og 
møtte uvanlig stor interesse fra investorer. 
Oljeprisen synker og usikkerheten øker 
i finansmarkedet. Men for oss gir lavere 
oljepris lavere kostnader. Ingen problemer. 
Investorene ser trygghet og forutsigbarhet 
i det vi driver med, sier Eldorhagen.

Så ble da også aksjen overtegnet 
(«utsolgt») mer enn fire ganger i starten. 
Det er større interesse enn noen i Reno 
Norden våget å håpe på. 

Om prosessen ved notering har gått i 
rekordfart, så har den også lagt beslag på 
store ressurser i bedriften denne tiden. 
Den vanlige driften har naturligvis måttet 
gå, men først og fremst fordi karene ute 
i driften er flinke folk. Administrasjonen 
har nemlig vært fullt belagt. 

– Mye jobb! Vi har måttet ta folk ut av 
drift for å jobbe med klargjøring. 10-15 
mennesker har jobbet for fullt med en 
krevende jobb i 40 dager. 

Prospekt
– Hva har vært mest krevende? 

– Dokumentasjon og systematisering 
av alt det juridiske, samtidig som vi skal 
presentere oss på en ærlig og nøktern 
måte. Vi har laget et prospekt på 350 
sider. Hvert eneste ord er skrevet av 
oss, med start på null. Her er ingen 
brosjyrer eller lignende kopiert inn. 
Vi har ikke lov til å gi noen informa-
sjon til aktører, ut over det som står i 
prospektet. Cirkatall går ikke her. Har 
vi 1495 lastebiler, så har vi 1495. Ikke 
«cirka 1500». All informasjon er oppgitt 
med kildehenvisning. Prospektet skal 
gi et dønn ærlig bilde av selskapet i det 
vi går på børs. 

– Hvilke erfaringer har du selv trukket 
av prosessen? 

– Prosessen har vært med på å tyde-
liggjøre og belyse kjernen i det vi driver 
med: Mennesker og lastebiler. Man 
forstår bedre sin egen forretningsmodell, 
og prosessen har vært med på å klargjøre 
at forretningsmodellen vår er riktig, sier 
Fredrik Eldorhagen. 

Utsikter til et urolig 2015 tar han med 
knusende ro: 

– Vi merker uroen mest på våre leve-
randører. Vi har langsiktige kontrakter. Vi 
budsjetterer med moderat vekst. Omtrent 
som tidligere år, sier han. n

Børsnotert i rekordfart

MODELL: Børsnoteringen klargjorde hva Reno 
Norden driver med: Mennesker og lastebiler. 
De tok med begge deler til fotografering ved 
børsen like før jul.                  (FOTO: RENO NORDEN) 

SJEFEN: Fredrik Eldorhagen har vært 
sjef i Reno Norden siden mai 2014. 
(Foto: Jørn Søderholm) «For oss gir lavere oljepris lavere 

kostnader. Ingen problemer.»
Fredrik Eldorhagen
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www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS   6315 INNFJORDEN   
TLF: 71 22 72 22   E-POST: salg@agjerde.no

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Størst i Norge på veirekkverk

Over 40 års erfaring

MEF-medlem

48 ansatte og en omsetning 
på over 150 millioner

DET SKJER
Januar
14.-16.  Hallingtreffet. Geilo. 
15.-16.  NorKonf. Asker. 
15.  MEF fakta- og analysedag. Oslo. 
20.-22.  Arctic Entrepreneur. Gardermoen. 
28.-30.  Scania Winter. Trysil. 
28.  Utleiekonferansen. Oslo
29.  Asfaltdagen. Oslo

Februar
4.-6.  Esri brukerkonferanse. Oslo. 
5.-6.  Stein i vei-konferansen. Oslo. 

Mars
11.-12.  Rallardagene. Narvik
25.-26.  Arbeidsgiverdagen. Gardermoen. 

April
20.-25.  Intermat. Paris. 

Mai
7.-9.  Entreprenad Live / ME-kongressen. Ring Knutstorp, 

Sverige. 
6.-11.  Vei & Anlegg. Oslo Hellerudsletta. 
10.-12. Gemini brukerkonferanse. Trondheim. 
22.-28.  mai. World Tunneling Congress. Dubrovnik, Kroatia. 

Juni
4.-6.  SkogsElmia. Jönköping, Sverige. 
18.-19.  London Build. London. 
18.-20.  Transportmessa. Oslo Hellerudsletta. NB: Ny tid og 

nytt sted!

August
4.-8.  Arendalsuka. Arendal. 

September
11.-13.  Dyrskun. Seljord.
15.-18.  Den Tekniske Messen. Oslo
25.-27.  Loendagene. Loen. 

Oktober
14.-18.  Bygg Reis Deg. Lillestrøm. 
20.  HMS-konferansen. Oslo. 

November
10.-12.  Powel-dagene. Trondheim. 
20.  Fjellsprengningsdagen. Oslo

2016
11.-17. april.  Bauma. München, Tyskland. 
22.-28. april.  World Tunneling Congress. San Fransisco 

USA.
27.-29. mai:  MEFA. Sola/Stavanger
30. mai-3. juni.  IFAT (VA- og avfallsmesse). München, Tysk-

land. 

2017
22. februar.  Samoter (anleggsmesse). Verona, Italia. 
9.-16. juni.  World Tunneling Congress. Bergen. 

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

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

Spesialister innen 
boring og sprengning
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Onninen Bensinstasjon Ridehall

Advantec Handverkarbygget Bilteknikk Wartsila

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

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

Et svakt anleggsmarked ved starten av 2015 

MEF har slått i sammen Anleggsdagene og Avfallsdagene, og de tradisjons-
rike konferansene har fått navnet Arctic Entrepreneur. Arrangementet blir 
større enn før og med et bredere faglig innhold. MEF har ambisjoner om 
at Arctic Entrepreneur skal bli en møteplass for fagfolk fra alle de nordiske 
landene. Vi ønsker også å innlemme en del av de andre fagområdene som 
medlemsbedriftene jobber med. Vi er opptatt av å holde på identiteten 
både til Anleggsdagene og Avfallsdagene og vi vil være forsiktig med å gå 
for fort fram.

Den 20. januar går startskuddet for Arctic Entrepreneur.  Vi tar i bruk det 
13000 store kvadratmeter kongressenteret som er bygget i tilknytning til 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det blir seminarer med faglig 
godt og tidsaktuelt program og en rekordstor utstilling. I skrivende stund 
ser påmeldingen veldig bra ut og jeg er optimist og regner med ca. 1500 
deltakere i løpet av de tre dagene hvor Arctic Entrepreneur foregår.  Jeg tror 
vi har mye å glede oss til.

Den 15. januar arrangerte MEF sin halvårlige Fakta- og analysedag. Her tar vi 
temperaturen på anleggsbransjen. Som vi vet har regjeringen en storsatsing 
på samferdsel i statsbudsjettet for 2015. I Dagbladets desembervurdering 
av statsrådene var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en av meget få 
statsråder som fikk terningkast 5. Han fikk denne vurderingen på grunn av 
sin satsing på og sitt engasjement for samferdsel.

MEFs analyse basert på en medlemsundersøkelse gjennomført i november 
2014 viser at det er gode ordrereserver blant entreprenørene, men at det 
er mye ledig kapasitet på kort sikt. En større andel bedrifter enn tidligere 
registrert (2008-2014) melder om 50 prosent eller mer ledig kapasitet til 
vegbygging. Det er særlig bedriftene i Midt-Norge som melder om at de 
har mye ledig kapasitet til både vegbygging og arbeid knyttet til vann- og 
avløpsanlegg.

Egentlig en litt merkelig situasjon når regjeringen mener at de virkelig satser 
på samferdsel. 
Det er mye skal skje på sikt, men i starten av 2015 opplever mange bedrif-
ter et vakuum.  Vi tror at hvis myndighetene hadde maktet å forskuttere 
prosjekter vil det gitt bedre kapasitets-utnyttelse totalt sett.

Våre analyser viser videre at konkurransen om anleggskontraktene øker 
og vi kan konkludere med at konkurransen i det norske anleggsmarkedet 
er meget god. Vårt budskap til myndighetene er: Utnytt kapasiteten i det 
norske anleggsmarkedet på best mulig måte før man bruker tid og ressurser 
på det utenlandske markedet.

Ha en fin etterjulsvinter!

Stor oppslutning om Arctic Entrepreneur 

Trond Johannesen



Trenger du hotellrom til 
Vei og Anlegg 6. - 10. mai 2015?

MEF har forhåndsreservert rom for 
sine medlemsbedrifter på flere 

hoteller i Oslo sentrum. 

Logg inn på medlemsnettet via 
mef.no, og gå direkte til bestilling. 

Bestillinger håndteres etter 
“først til mølla”- prinsippet.

www.mef.no

Illustrasjonsfoto: Scandic Hotel Fornebu

MEF anbefaler sine medlemmer å  
benytte Storebrand Helseforsikring!

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

>    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
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Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEF-NYTT

I fjor vinter var det noen utfordringer knyttet til 
permittering, og MEF Region Nord har derfor hatt et 
møte med NAV i Tromsø for å gi informasjon, og for å 
få oppdatert informasjon om permitteringsregelverket 
og praktiseringen av det.

Region Nord 

Permittering denne vinteren 

De endringene som er kommet kan kort oppsummeres slik:
• 20 dagers arbeidsgiverperiode
• Dersom det kan dokumenteres at partene på bedriften er enige om behovet for 

permittering, skal det bare helt unntaksvis gjøres ytterligere vurderinger fra NAVs 
side. 

• Unntaksvis kan det tenkes tilfeller der retten til dagpenger faller bort selv om 
partene er enige i bedriften, f.eks. bedrifter som utelukkende tilbyr sesongarbeid. 

• All saksbehandling vedrørende dagpenger flyttes bort fra de lokale kontorene. 
Disse søknadene skal behandles ved en sentral enhet i Telemark, for å sikre like-
behandling.

Ta kontakt med ditt regionskontor dersom du skal permittere og trenger ytterligere 
informasjon.

Medlemsmøte 
og julelunsj på 
Silsand 
Ti bedrifter var 
representert på 
med lemsmøte og 
julelunsj på Senjastua 
17. desember. 

Julematen smakte bra, og det ble 
et engasjert medlemsmøte hvor det 
ble tid til å diskutere ulike temaer 
som opptar våre medlemmer i 
området.

På agenda sto blant annet rekrut-
tering til anleggsbransjen og da 
spesielt lærlinger i Troms, samt 
gjennomsnittsberegning av arbeids-
tid. HMS ble også diskutert på flere 
nivå og spesielt i forbindelse med 
vintervedlikehold. I tillegg fikk det 
regionale verneombudet, Norsk 
fagskole og Perpetuum taletid.

I forkant av jule-medlems-
møtet ble det holdt et tariff-
seminar for Silsand Maskins 
ledelse og ansatte.

Bedriften ville høre nærmere om hva en 
tariffavtale innebærer, så MEF og NAF møtte 
sammen bedriften for å gi felles informasjon 
og svare på spørsmål rundt tariffavtale.
En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en 
fagforening og en arbeidsgiver eller arbeids-
giverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår. 
Hovedformålet med en tariffavtale er å sikre 
arbeidsfred i tariffperioden og forutsigbare 
lønns- og arbeidsvilkår.

Tariffseminar

MEF Region Nord,Randi Pedersen(t.v.), og distriktssekretær 
i Arbeidsmandsforbundet, Marit Nilsen (t.h)



Fra v: Distriktssjef Espen Alvestad i region Øst, Heidi Nordby  
Lunde og styreleder i MEF Oslo/Akershus Arne-Kristian Granheim.
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MEF-NYTT
Region øst

Frokostmøte med stortingspolitiker
Region Øst inviterte til julefrokost med politiker Heidi Nordby Lunde (H). Hun 
snakket om sosial dumping og svart arbeid for en liten, men engasjert forsamling.

Møtet startet med Finn Bangsund, 
spesialrådgiver i MEF, som presenterte 
rapporten «Enkelt å være seriøs». Dette 
er en rapport som er laget av en samlet 
bygg- og anleggsnæring og som inne-
holder en del forslag for å bedre kvali-
teten i bransjen. Rapporten inneholder 
blant annet et forslag til en ny sentral 
godkjenning.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby 
Lunde holdt så et innlegg om hvordan 
Regjeringen ser på sosial dumping og 
svart arbeid generelt. Hun snakket om 
at vi ikke må komme dit at det blir for 

vanskelig og kostbart å drive seriøst, at 
de useriøse utkonkurrerer de seriøse. 
Derfor er Regjeringen svært positiv til 
dette tiltaket fra bygg - og anleggsnærin-
gen og de vil komme til å jobbe videre 
med å få etablert en ny sentral godkjen-
ning som vil være et kvalitetsstempel i 
næringen, og som vil gjøre det enklere å 
velge de seriøse bedriftene.
   Det ble et hyggelig og interessant møte 
og Heidi Nordby Lunde tok seg god tid til 
å svare på spørsmål og høre på meninger 
fra tilhørerne. 

Region Midt

Julemøte i Møre og Romsdal
MEF avdeling Møre og Romsdal arrangerte 3. og 4. 
desember julemøte for sine medlemmer.
Volvo Maskinservice holdt et innlegg 
om økonomisk kjøring av anleggs-
maskiner. Statens Vegvesen, ved Kjell 
Hukeberg og Ivar Hol, presenterte 
nye prosjekter i 2015, og erfaringer 
med mindre driftskontrakter i Indre 
Romsdal. 

Til slutt var det siste nytt fra MEF, og 
da orienterte Jonny Korsnes om MEF 
sitt nye KS/HMS system.

Nytt av året var at poten-
sielle MEF-medlemmer ble 
invitert til å delta på møtene, 
hvilket noen bedrifter benyt-
tet seg av og tok turen. De ble 
orientert om fordelene ved å 
være medlem i MEF av admi-

nistrasjonen. Da er det bare å håpe og 
tro at det gir avkastning i form av økt 
medlemsmasse.

MEF avdeling Møre og Romsdal 
vil takke foredragsholdere og de ca. 
90 medlemmene for oppmøtet, og 
ønsker velkommen tilbake til neste 
medlemsmøte som er til våren.

Region Vest

Yrkesmesse  
i Rissa

Elever fra 10. klasser i 
Rissa besøkte standen til 
OKAB på yrkesmessa i 
november. 
Under kyndig veiledning av Joakim 
Dyrendal, elev ved VG 2 Anleggsteknikk 
Åfjord VGS, fikk elevene prøve simula-
toren. En meget populær og mye besøkt 
simulator.

Julemøte i avdeling Nord 
Rogaland og Hordaland
Tysdag den 16.desember deltok 90 personar på julemøte til MEF avde-
ling Nord Rogaland og Hordaland, som vart gjennomført på Scandic 
Ørnen Hotel i Bergen. Møtet vart leia av avdelingsleiar Øystein Hope, 
som gjekk igjennom status for kva ein har utført i henhald til arbeids-
planen for i avdelinga i 2014 og ein gjennomgang av arbeidsplan fro 
2015.

Handelsavtalepartnerane (Ahlsell, NOBI, Telenor, IF og TESS) infor-
merte om fokusområder for 2015.

MEF sitt KS/HMS system er blitt godt motteke av medlemane og 
Johnny Korsnes (MEF) hadde ein gjennomgang av utviklinga av 
systemet sidan lansering i mai og kva for oppdateringar som kjem i 
2015.

Julemøtet blei avslutta med ein god julebuffet.

Plakett for 25 års 
medlemsskap
Plakett for 25 års medlemskap i MEF vart utdelt av 
avdelingsleiar Øystein Hope på julemøte til:
• Entreprenør Ansgar Birkeland AS 
 v/Ansgar Birkeland
• Rivenes AS v/Rune Rivenes
• Ready-Eiendom AS v/Bjarne Bjånesø

Plakett for 25 års  medlemskap
Medlem Ståle Fageraas Skogsdrift DA mottok sin plakett 

for 25 års som medlem av MEF.

Fra venstre Terje Varli (nestleder), Ståle Fageraas i midten  
og til høyre Monrad Lassemo (leder).

Region Sørvest

Kolnes Maskin er “Årets bedrift 2014”
MEF-medlem Kolnes Maskin AS har fått 
utmerkelsen «Årets bedrift 2014» av 
Randaberg kommune. Kolnes Maskin AS 
ble etablert i 1945 og er således blant 
de eldste i Randaberg. De fikk sin første 
lastebil i 1948 og startet med trans-
port, spesielt for Gartnerhallen til og fra 

Oslo. På femtitallet investerte Kolnes 
Maskin AS i beltelaster og traktor, og på 
60-tallet ble den første Brøyten kjøpt. 
De drev grustak på Sviland og senere 
på Øksnevad.

Kolnes Maskin AS har svært lavt 
sykefravær og satser på utvikling av 

egne medarbeidere. I 2006 ble de kåret 
til «Årets opplæringsbedrift». De har 
et godt arbeidsmiljø, der firmaturer til 
Malaga er en del av tilbudet.

MEF gratulerer med utmerkelsen!

Diplom og sølvnål til Henrik Steine
Henrik Steine som til dagleg er dagleg 
leiar i Henrik Steine AS, er tildelt 
diplom for mange års innsats i avde-
lingsstyret i avdeling Nord Rogaland 
og Hordaland, samt sølvnål for mange 
års innsats i Representanskapet.

Rettar ein stor takk til Henrik for 
hans innsats i og for MEF.

Avdelingsleiar Øystein Hope stod for 
den høgtidlege markeringa på jule-
møte.

Diplom for godt utført styreverv
Leder i brønnavdelingen i MEF, Vetle Sjørholt takker 
avgåtte leder Jon Harald Skattebo med diplom for godt 
utført styreverv siste år.

Skog, ressurser og miljø
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Har din bedrift tenkt på å skaffe lærling? 
Opplæringskontoret for anleggs- og berg-
fagene (OKAB) kan hjelpe deg med det 
administrative, slik at du kan konsentrere 
deg om best mulig opplæring. 

Alle medlemmer av Maskinentrepre-
nørenes Forbund (MEF) er tilsluttet et 
OKAB-kontor. Kontorene er lokalisert i 
alle landets fylker.  OKAB er etablert med 
tanke på å bistå bedrifter med å skaffe 
lærlinger, og med å gjennomføre lærling-
perioden på en så god og effektiv måte 
som mulig. OKAB har den administrative 
kapasiteten og erfaringen som bedriftene 
ofte ikke har selv. 

– OKAB skal sikre høy kvalitet i opplæ-
ringen gjennom tett oppfølging av alle 
lærlinger, samtidig som de er en viktig 
samarbeidspartner til bedriftene i form 
av praktisk oppfølging i læretiden. I tillegg 
driver de aktiv rekruttering til bransjen 
gjennom besøk på ungdomsskoler, vide-
regående skoler og messer, sier kompe-
tansesjef i MEF, Fred Arild Gyldenås, som 
har samordningsansvaret for OKAB. 

OKAB har følgende oppgaver i 
forbindelse med lærlinger:
• Tegne lærekontrakt 
• Tegne opplæringsavtale 
• Oppfølging av lærling (minst 2 ganger 

i året) 
• Rådgivning i bedrift 
• Kvalitetssikre opplæringen 
• Påmelding til skole og kurs, om det 

trengs 
• Oppmelding til fag- og svenneprøve
• Arrangere kurs for lærlinger

Optimal rekruttering av 
 kvalifisert arbeidskraft
OKAB jobber aktivt med rekrutterings-

arbeid på ungdomsskoler, videregående 
skoler og på messer. Her orienterer de om 
mulighetene som finnes i bransjen, om 
lærebedriftene, utplasseringsplasser og 
læreplasser. Et mål med rekrutteringsar-
beidet er å utdanne flere ungdommer til 
å bli dyktige fagarbeidere innen anleggs-
bransjen. Det er også et mål å øke bedrif-
tenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft. 

OKAB skal være en ressurs for 
medlemsbedriftene på området fagopp-
læring. De skal bistå medlemsbedriftene i 
gjennomføringen av læringens læretid, og 
de skal bidra til å øke fagenes kompetanse 
og renommé. 

Fornøyd MEF-medlem
En som er godt fornøyd med hjelpen han 
får av OKAB er Sigbjørn Rød i Park & 
Anlegg AS. 

– Vi har hatt et stort program med 
lærlinger i vår bedrift siden 2008. Vi 

har i tiden fra 2008 og frem til nå, hatt 
mellom 8 og 12 lærlinger og det har vært 
veldig fint for oss å være tilsluttet OKAB, 
forteller Rød.

– Opplæringskonsulenten i OKAB 
bistår oss blant annet med å opprette nye 
kontrakter, og de er med oss i oppføl-
gingsmøter med lærlingene. Dette er 
både lærerikt og tidsbesparende for oss. 
I tillegg er OKAB behjelpelig med å anbe-
fale nye lærlinger til oss, og vår bedrift til 
lærlingene, avslutter Rød. 

Hva er OKAB?
Opplæringskontoret for anleggs- og berg-
fagene (OKAB) er et samarbeidsorgan 
mellom bedrifter som i fellesskap har 
påtatt seg et opplæringsansvar i samar-
beid med yrkesopplæringsnemnd, skole-
verk og lærlingen.

www.okab.no

Oppfølging av lærlinger
Som MEF-medlem får man tilgang til en rekke tjenester og 
tilbud. Denne sjette artikkelen i en serie som belyser de 
ulike medlemsfordelene, handler om Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene (OKAB).
Av: Kari Druglimo-Nygaard – kdn@mef.no

GOD OPPFØLGING: Lærling Jan Martin Gjerland (19) får hjelp til å fylle ut et skjema av Jan Erik Øygard, 
opplæringskonsulent i Sogn og Fjordane. Foto: Runar Daler
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Ivareta sikkerheten 
på arbeidsplassen

Mobil: 958 99 701
Fax: 51 85 62 91

john@anleggssystemer.no
www.anleggssystemer.no

Selvreisende kraner 
Grøftespuntkasser 
Byggegjerder 
Salg/utleie 
Containere 



Powel AS - www.powel.no - info@powel.no - 73 80 45 00

Full støtte gjennom 
hele prosjektet!
ProAdm og Gemini utgjør en komplett 
løsning, fra kalkulasjon og dokumentasjon til 
fakturering. 

Kom innom vår stand 04 under Arctic 
Entrepreneur for informasjon om hva dette kan 
bety for deg og din arbeidshverdag. 

For ytterligere informasjon - ta kontakt.

Komplett 
løsning

ProAdm 

Gemini

+

=

...Men ditt Uponor Ultra spillvann-
system er fortsatt inntakt.

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.

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

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 sertifi serte ihht Nordic Poly Mark.

Mer om trygge, bærekraftige og langsiktige løsninger for 
spillvann i det nordiske klimaet: www.uponor.no
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KRAV: Mange norske kommuner stiller 
uforholdsmessig strenge krav til entrepre-
nører som skal grave i kommunens grunn. 
Hvordan er egentlig dette med kvalifika-
sjonskrav ved graving i offentlig vei? Det 
skal avdelingsdirektør Steinar Fretheim 
i DiBK redegjøre for på VA-dagen under 
Arctic Entrepreneur. 
Les om det og en hel del annet fra arrange-
mentet i neste utgave. 
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http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Volvo hjullastere er allerede kjent for et fantastisk førerhus. Med nye sikkerhetsdetaljer som 
LED-belysning og 3-punkts sikkerhetsbelte som standard tar de nye hjullasterne L60H, L70H 
og L90H arbeidsmiljø og sikkerhet til et nytt nivå. Den gode sikten, ergonomisk utforming 
av arbeidsplassen og et enda lavere støynivå sørger for at føreren kan konsentrere seg om å 
utføre jobben effektivt og sikkert. Med den nye H-serien er nyeste motorteknologi tatt i bruk 
for rensing av eksosen. Motoren gir sammen med resten av drivlinjen en optimalisert maskin 
med fremragende drivstoffeffektivitet, som igjen gir lavt CO2-utslipp. Lavt dieselforbruk og høy 
annenhåndsverdi bidrar til maskinenes suverene totaløkonomi.

REN ARBEIDSGLEDE
KLASSELEDENDE HJULLASTERE I NY H-GENERASJON


