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Nye Komatsu WA500-7 – Garanterer større produksjon per liter

WA500-7 hjullasteren har vokst til 36 tonn og er dermed det perfekte valg for krevende oppdrag. En ny og helautomatisk motorstyring sikrer akkurat 

nok moment for hvert arbeidsoppdrag, noe som sammen med en torque converter med lock-up reduserer drivstofforbruket betydelig uten tap av 

produktivitet. Maskinen har den nye lavutslipps STEG IIIB-motoren med problemfritt KDPF dieselpartikkelfilter. Den leveres som alle andre Komatsu 

STEG IIIB maskiner med Komatsu CARE; et gratis program for vedlikehold frem til 3 år / 2.000 timer samt en utvidet garanti på dieselpartikkelfilteret 

til 9.000 timer. For å nevne noe. I tillegg tilbyr den nye SpaceCab™ hytta uslåelig førerkomfort og suveren sikt til skuffe og hjul. Kraftig, driftssikker, 

enkelt vedlikehold, økonomisk og trygg, WA500-7 setter ny standard på alle områder. Komatsu tilbyr dessuten utvidet garanti på hele maskinen opp 

til 5 år / 8.000 timer ved tegning av en m+ avtale.
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Call the experts© for 
markedets kraftigste hjullaster!

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

www.hesselberg.no

komatsu_WA500-7_v4_297x210no.indd   1 17.09.2013   10:06:04

* Besparelsen er basert på test gjennomført hos en av våre største kunder i   
 Danmark. Testen ble gjennomført på 93 biler og det ble brukt 4,2 mill liter   
 diesel i testperioden.

Inntil 2,3%* 
lengre med 
miles® diesel
uten ekstra kostnad

Vi er stolte av å presentere vårt beste 
drivstoff noen gang. Takket være nye 
additiver sørger miles® diesel for at du 
kommer inntil 2,3% lengre uten ekstra 
kostnad. Les mer på statoil.no/miles



NEW HOLLAND ANLEGGSMASKINER

TAKE CONTROL

• AVANSERT TEKNOLOGI OG DESIGN minimerer støy og øker stabiliteten
• SMP MEKANISK HK FESTE
• SMP GRAVESKUFFE 55 L.
• VEKT: 1,72 T,  BREDDE: 1,3/0,99 M,  
• LAVT DRIVSTOFFORBRUK

NEW HOLLAND E18B – DEN KRAFT DU TRENGER

A-K pris kr. 179.000,- eks mva
New Holland E18B inkl  

Brenderup MT2600 maskinhenger

A-K pris kr. 199.000,- eks mva

Priser gjelder et begrenset antall og uten innbytte

• EC209 TILTROTATOR
• LED ARBEIDSLYS 12/24V
• SENTRALSMØRING
• 350 LITER PUSSESKUFFE (SMP)
• 400 LITER GRAVESKUFFE (SMP)
• KM50 HYDRAULISK HURTIGFESTE
• FERDIG MONTERT OG KLARGJORT

KOMPLETT NEW HOLLAND E75C SR LC MONO MED STÅL/GUMMIBELTER

Ultra komfort
og ytelse

A-K kampanjepris kr. 859.000,- eks mva

KAMPANJEPAKKE

Tlf 63 94 06 00
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Sprengstoff i Kardemomme by
Eksplosivforskriften er under fornying. Et forslag fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) er ute på høring nå i høst. Se side 18. Fjellsprengningsbransjen har visst om denne endringen 
i lengre tid. Spesielt uttrykket ”track & trace” har vært omdiskutert. 

Spørsmålet har vært hvor langt ut i verdikjeden denne sporingen skal gå. Et verstefalls-scenario – 
sett fra entreprenørsiden – har vært krav om at hver eneste patron og tenner skulle kunne spores 
helt til salven fyres av. 

Det ville skapt en gullalder for enkelte aktører. De som lager håndholdte terminaler med scannere 
ville gjort god butikk. Sprengstoffleverandørene ville effektivt kunne binde sprengningsfirmaene 
til seg ved å gi dem terminaler og programvare for scanning og sporing. Kompatibiliteten mellom 
leverandørenes systemer er så liten at det ville vært svært tungvint – på grensen til umulig – for et 
sprengningsfirma å kjøpe sprengstoff fra en annen leverandør med sporingskravet hengende over seg. 

Og de useriøse aktørene kunne fortsatt med å hente ut gevinst ved å la være å følge reglene. For 
eksempel ved å ”liksom-scanne” ubrukt sprengstoff tilbake på lager, uten å bruke fakturerbar tid 
på å faktisk kjøre til lageret. 

Det blir det heldigvis ikke noe av. DSB mener EU-reglenes intensjon er tilstrekkelig oppfylt ved at 
den elektroniske sporingen opphører når sprengstoffet er levert til kunden. Sprengningsfirmaet 
må uansett ha kontroll på det, men kan selv velge hvordan. 

På kontroll- og tilsynssiden befinner DSB seg dessverre fortsatt i Kardemomme 
by. Man skal være snill og grei, og ellers gjøre som man vil. De skikkelige fore-
takene er snille og greie, og følger reglene. Og så er det enkelte andre som gjør 
som de vil, tjener ekstra på det og kan legge seg lavere i pris. Fjellsprengnings-
bransjen i deler av landet hadde nok hatt bruk for et DSB mer som Tante Sofie 
enn Politimester Bastian. 

Jørn Søderholm
jos@mef.no
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TRIVSEL PÅ JOBB: For å 
få plass til et nytt sen-
gebygg på Haukeland 
sykehus i Bergen, må en del 
fjellmasser sprenges vekk. 
Bergsprengningsleder Jan 
Helge Brendsdal hos den 
lokale maskinentreprenø-
ren Stensland & Tyssøy har 
fått med seg Lene Haugland 
på prosjektet. Hun er første 
års lærling i fjell- og berg-
verksfaget, og trives godt 
så langt.  
– Som kvinne må jeg bevise 
at jeg har noe her å gjøre; 
at jeg tør å få møkk under 
neglene og ikke er redd for 
å ta i et tak, sier hun.  – For 
det er klart det kan være 
tungt arbeid. 25-kilos kas-
ser med dynamitt og 10-ki-
los bøtter med singel – ofte 
en i hver hånd – må bæres 
opp og ned byggegroper. 
(FOTO: RUNAR F. DALER)
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Abonnement: 11 utgaver pr år. Kun kr 615,- 
Bestill hos kundeservice. Tlf 67 11 38 19, epost am@aboservice.no. 
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www.dieseltank.no
Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no

GPS Entreprenørpakken 
Brukervennlig og med beste  
GPS-GNSS teknologi 
Spectra Precision® er letteste nettverks GNSS 
rover med cm presisjon - helt kabelfri. Nå 
med mulighet for å koble til PC geo radio

For bl.a.:
•  Innmåling av traseer/ledningsdata
•  Utsetting av punkter, (vei)linjer, plandata 
•  Terrengprofilering og volumberegning

Veil. pris 120.000,- eks. mva.

Alle priser er eks. mva.

Spectra alt i en laser
Ul 633, universal Laser - for alt: Eks.: 
plan, 2 faller, grøfte-, interiør-, vertikal-, 
lodd-laser. Inkl. fj.kontroll og mottaker  
m/mm avlesning.

Spectra en  
fallslaser
GL 412, 1 falls laser  
m/fjernkontroll og mottaker  
m/mm avlesning.

13.950,-

23.900,-

Hovedkontor:
Ringeriksveien 155 - 157
Postboks 91, 
1313 Vøyenenga
Tlf: 67 15 37 80    
Faks: 67 15 37 99

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

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

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

www.norgeodesi.no

Alt i en koffert!

Spectra planlaser 
komplett
LL 100, helautomatisk planlaser. 
Komplett i koffert med laser- 
mottaker, stativ og nivellerstang.

5.950,-KAMPANJE

Måleboken T41 m/ Survey Pro® programmet på norsk og støtter norske formater og  
koordinatsystemer. Cpos (eller andre nettverksløsninger)  kommer i tillegg.

79.900,-KAMPANJE

Fra

NORMANN OLSEN MASKIN AS  
representerer Spectra lasere, samme kontakt info. som Norgeodesi AS

Sjekk ut vår  
nye og moderne 

nettside!

Nå skal de  useriøse stoppes
EU sier nei til lokal godkjenning. Rapport 
fra samlet bygg- og anleggsbransje foreslår 
omfattende erstatningstiltak. Skal stoppe 
useriøse foretak. Ny sentral godkjenning 
viktig virkemiddel. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Rapporten bla lagt fram for Regjeringen i slutten av august. 
– Hovedhensikten med vårt forslag til ny Sentral Godkjenning 

av kvalifikasjoner, er at det skal være enkelt å være seriøs. 
Ordningen vil være viktig i kampen mot svart arbeid, sier adm. 
dir. i BNL Jon Sandnes, da rapporten «Enkelt å være seriøs» ble 
overlevert til Kommunal og moderniseringsminster Jan Tore 
Sanner. 

MEF har deltatt i utvalget bak rapporten, sammen med 
Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes Forening, Byggmester-
forbundet, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Fellesfor-

bundet, Holte AS, Nordnorske Entreprenørers Service-Organisa-
sjon SA, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Teknologis fire 
bransjer, Rådgivende Ingeniørers Forening og Byggenæringens 
Landsforenings 14 bransjer.

En ny sentral godkjenning er et sentralt virkemiddel. Den 
foreslås å omfatte krav som viser foretakets samlede kvalifi-
kasjoner og oppfyllelse av myndighetskrav, som for ekesempel 
lønns- og arbeidsforhold og skattebetaling. 

Øvrige foreslåtte tiltak er utvidelse av ID-kortordningen, 
etablering av registreringsordning for arbeid på eiendom, ster-
kere tilsyn og kontroll og automatisk informasjonsflyt mellom 
offentlige myndigheter og sektorer. 

– Det er i dag krevende å sjekke om en mulig kontraktspart 
eller ansvarlig foretak er seriøst og har de kvalifikasjoner fore-
taket hevder å ha. Etterprøvbar og korrekt dokumentasjon er 
nødvendig, sies det i rapporten. 

Anleggsmaskinen har tidligere skrevet at kommuner stiller for 
strenge godkjenningskrav til foretak som vil grave i kommu-
nene. Forslaget til ny sentral godkjenning berører IKKE den 
problemstillingen. Lenger på literen 

DIESEL: Statoil Fuel & Retail – det vil si bensinstasjo-
nene med Statoil-navnet – gjør sin største satsing og 
lansering på drivstoff noen gang. Under navnet ”miles” 
leverer selskapet nå en ny type bensin og diesel. Felles 
for begge drivstofftypene er forbruket går ned, og man 
kommer lenger på hver liter. 

Tester viser at bensinkjøretøyer reduserer forbruket 
med 2,7 prosent, mens dieseldrevne mindre kjøretøyer 
bruker èn prosent mindre. 

Tunge kjøretøyer på diesel er målt til å bruke 2,3 
prosent mindre i gjennomsnitt. Et interessant funn er at 
semitrailere ser ut til å spare mere diesel med ”miles” 
enn bil og henger. Her er det målt henholdsvis 2,9 og 1 
prosent besparelse. 

Hemmeligheten bak det reduserte forbruket ligger i 
stoffene som tilsettes basisdrivstoffet. Etter langvarig 
forskning har Statoil Fuel & Retail utviklet tilsetnings-
stoffer som gjør at motoren brenner renere og med 
mindre friksjon. 

”miles” anleggsdiesel er i høst under utprøving hos 
flere norske maskinentreprenører for å se om også 
maskiner kan spare diesel. Vi kommer tilbake med mer 
om dette når resultatene er klare. 

”miles” kan for øvrig godt bli det framtidige navnet på 
bensinstasjonene. Statoil Fuel&Retail sin rett til å bruke 
Statoil-navnet utløper i 2019. 

Hyggelig demodag i Vinje
BRØNNBORING: Qmatec arrangerte demodag, og inviterte 
borebransjen i Norge og Sverige til Vinje i Vest-Telemark. Både 
beslutningstakere og borere møttes til demonstrasjoner og 
foredrag. Underleverandører fra Tyskland, Sverige og Norge var 
representert. Det ble blant annet orientert om nye utslippskrav 
og motortyper fra Deutz/Frydenbø, radioløsninger fra Hetronic 
og demonstrasjon av hydraulisk kronesliper fra CME. Omkring 
100 personer til den faglige delen på dagen og ca. 70 personer 
til middag og sosialt samvær om kvelden. Tilbakemeldinger fra 
gjestene tyder på en hyggelig dag i Vinje. 

Ny servicepartner
Nyberg Sveis & Montasje AS blir servcepartner for 
Norsecraft Tec AS og skal drive service, installa-
sjon og salg av produkter fra SKF, Lincon og Dafo.

Selskapene har hatt et uformelt samarbeid i 
flere år.

Kjøpt og solgt
Transportkompetanse Haugesund AS kjøper alle aksjer 
i Haugaland Transportskole AS. Transportkompetanse 
tilbyr tjenester innen blant annet førerkort, etterutdan-
ning av yrkessjåfører samt kjøre- og hviletidsoppfølging. 

Wirtgen Group har kjøpt 70 prosent av aksjene i asfalt-
fabrikkprodusenten Benninghoven. 

Powel AS har kjøpt Citec AS, selskapet som lager 
programvaren ProAdm. Planen er å integrere ProAdm 

med programvarepakken Gemini. 

Nye forhandlere
MASKIN: Hardnor AS importerer Sany gravemaskiner. De har 
inngått tre forhandleravtaler i første halvår: KFS Maskin for 
Akershus, Hedmark og Oppland, Bamble Mekaniske Industri for 
Telemark og Aust-Agder og Anlegg- og Miljøservice for Vestfold 
og Buskerud. 

(FOTO: EINAR ØSTHASSEL, MEF)
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PELING
SPUNTING

FORANKRING

www.fas.no
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

www.geoma�kk.no • 810 33 400 • firmapost@geoma�kk.no

Geoma�kk u�ører gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste 
for mange kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur. 
Registrer henvendelsene på vår kundeportal - eller kontakt vårt 
kundesenter - se komple� oversikt på www.gravemelding.no

Landsdekkende informasjon

Koordinering av planer - KGrav
Søknadsbehandling Vei og VA
Samordning av gravemelding og kabelpåvisning
Dokumentasjon av ledningsne�
Råte og �lstandskontroll av stolper

TJENESTER OG LØSNINGER FOR LEDNINGER I GRUNNEN

GLAD-NYHET I SØR: TT Anlegg skal 
sammen med Skanska bygge to nye 
fyllingsdammer med asfaltkjerne. 
Prosjekt til 620 millioner i stille område. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

ÅSERAL: Skanska skal i arbeidsfellesskap med TT Anlegg bygge 
to nye fyllingsdammer for Agder Energi. De to dammene 
vil tilsammen bestå av 1,1 millioner kubikkmeter fylling.  
Dammene skal bygges med en asfaltkjerne. I Norge er det 
tradisjonelt blitt brukt morenemasser til tetting av fyllingsdam-
mer, men siden dette ikke finnes i nærområdet har man valgt å 
bruke asfalt.

– Vi er svært glad for å få lov til å gjennomføre et av de 
største oppdragene innen dambygging i senere tid. Vi har med 
oss en svært kompetent samarbeidspartner i TT Anlegg. Dette 
er en stor lokal anleggsentreprenør som utfyller oss godt i 
forhold til kompetansen prosjektet krever. De har også en 
maskinpark som passer godt til dette prosjektet, sier Skanskas 

anleggsdirektør Steinar Myhre i en pressemelding fra Skanska 
Norge.

Den totale investeringen vår er på ca 620 millioner kroner. 
Skanska og TT Anlegg gjennomfører prosjektet i et 50/50 
arbeidsfellesskap. Byggestart er høsten 2014 og prosjektet vil 
være ferdigstilt høsten 2018.

NYTT OM NAVN
NCC Construction

Are Strøm (43) er ansatt som ny direktør 
for anleggsvirksomheten i NCC Construction 
Norway. Han kommer fra stillingen som 
konsernsjef i Norstat AS. Han er utdan-
net sivilingeniør, og har det meste av sin 
bakgrunn fra lederstillinger, rådgivning og 

styrearbeid. 

Beck Maskin AS
Kjell Ove Fagerland er ansatt som selger. 
Han skal i hovedsak jobbe med anleggs-
prdukter fra Airman, Atlas, Canycom, Gehl 
og Kobelco i Nordre Buskerud og Oppland. 
Han kommer fra stillingen som salgssjef i 
Liugong-importør Hako Maskin AS. 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Karin Yrvin (44) er ansatt som ny fagsjef i 
OFV. Hun har en bakgrunn med mye politisk 
arbeid, og kommer fra en stilling i Arbeider-
partiet sentralt. 

Marthinsen & Duvholt AS
Anne Mürer er ansatt som administrerende 
direktør. Tidligere daglig leder Kenneth 
Torsteinsen går inn i en nyopprettet rolle 
som økonomisjef. Mürer kommer fra en stil-
ling som regiondirektør i Skanska, som eier 
75 prosent av Marthinsen & Duvholt. 

Ulefos AS
Bjørn Arve Sømhovd er ansatt som administrerende 
direktør for Ulefos AS. Han kommer fra stillingen som sjef 
for Geberit Norge. Etter mer enn 30 år i VVS-bransjen tar 
han nå skrittet over i VA-bransjen. Sømhovd begynner i 
stillingen 1. oktober.

Endrer 
konsernet
Gjermundshaug Anlegg AS skifter navn til Gjer-
mundshaug AS, og eies nå 100 prosent av Ole 
Gjermundshaug. Han er også daglig leder i 
datterselskapet Gjermundshaug Anlegg AS, mens 
Tron Magne Gjelten fortsetter som daglig leder 
i morselskapet. Tidligere 50 prosent deleier Jan 
Inge Gjermundshaug er helt ute av konsernet. Jan 
Eiler Wessel kommet inn som ekstern styreleder i 
konsernet.  

Datterselskapet Gjermundshaug Maskin AS, som 
driver alt av maskiner og materiell i konsernet, vil 
bli avviklet som selskap innen to år.  Maskinene 
føres tilbake til driftsselskapene Gjermundshaug 
Anlegg AS, Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjer-
mundshaug Bane AS, sier Ole Gjermundshaug. 

Bygger nye dammer
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Compact ABS-TB290 med hydraulisk hurtigkobling, «rototilt» 
og fast pusseskuffe fritt levert Mjøndalen fra kr. 830.000 eks. mva.

God oversikt fra førerplass både framover, til siden og bakover.

Markedets raskeste 8 tonner med en
overlegen myk og presis hydraulikk. 

Forhandlere og servicepartnere:
Forhandlere og salgskonsulenter:
Gaassand Anleggsservice, Søfteland   56 30 11 00  / 97 51 16 45
Storhamar Maskin AS, Hamar 62 53 20 63 /  95 81 31 02
Knut Nergård, Bardu (Nordland, Troms og Finnmark) 95 20 20 51
Andreas Aarsvold, Klepp           97 56 43 45
Odd Johan Stenshorne, Åmot (Telemark og Buskerud) 916 19 865

Servicepartnere:
Trøndelag Trucksenter AS, Heimdal 73 82 79 00

92 09 22 55
Bardu Landbruksservice AS, Bardu     77 18 12 36

Strandveien 20 A, 3050 Mjøndalen
Tel. +47 32 23 18 10 - Fax. +47 32 23 18 11  
www.abs-maskin.no - post@abs-maskin.no

FULLBLODS 8 TONNER I EN KLASSE FOR SEG
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Det er gjort en viktig endring av førerkortklasse T for de som 
fører traktor og motorredskap med hastighet mellom 40 og 
50 km/t.

Vanlig førerkortklasse T gir rett til å føre traktor og motor-
redskap som har en hastighet opp til 40 km/t. Hvis kjøretøyet 
hadde en konstruktiv hastighet over 40 km/t, måtte fører ha 
førerkort klasse C og CE om tilhenger var tilkoplet. 

Utvide
Ved endringen som kom 1. september kan fører utvide fra 
klasse T til T141 eller T144 til T148, som gir rett til å føre 
traktor og motorredskap med hastighet 41 – 50 km/t. For å få 
denne retten må fører ta et eget sikkerhetskurs som er laget 
for denne utvidelsen. Kurset gjennomføres ved en godkjent 
trafikkskole og er på fem timer teori og to timer praktisk 
kjøring med traktor og tilhenger. 

Klasse T: Traktor eller motorredskap med konstruktiv 
hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. Minste-
alder 16 år. Maks samlet tillatt totalvekt 25 000 kg inntil 
fører er fylt 21 år eller har to års kjøreerfaring*. 

Klasse T kode 141: Traktor eller motorredskap med 
konstruktiv hastighet 41 – 50 km/t, med eller uten tilhenger. 
Minstealder 18 år Maks samlet tillatt totalvekt 25 000 kg 
inntil fører er fylt 21 år eller har to års kjøreerfaring*.

Klasse T kode 148: Traktor eller motorredskap med 
konstruktiv hastighet 41 – 50 km/t, med eller uten tilhenger. 
Minstealder 18 år. Maks samlet tillatt totalvekt 25 000 kg *, 

uansett kjøreerfaring. 
– Forslaget til denne førerkortendringen var på høring 

i 2013. Det var foreslått at utvidelsen av førerkort klasse 
T til kode 141 og kode 148 bare skulle gjelde traktor, ikke 
motorredskap. MEF hadde kraftige høringsinnsigelser mot 
den begrensningen. Det ble blant annet vist til at fører av 
anleggsmaskiner må ha sertifisert sikkerhetsopplæring etter 
Forskrift om utførelse av arbeid, som kommer i tillegg til 
ordinær førerkortopplæring klasse T og T141. Vegdirektora-
tet tok hensyn til MEFs anmerkninger, slik at endringen også 
omfatter motorredskap. Det sier Arne Berg, som er MEFs 
distriktssjef i Finnmark og kontaktperson i førerkortspørsmål. 
*Førerrett med begrenset totaltvekt

REDSKAP: Endringen gjelder 
blant annet motorredskap 
som går 41-50 km/t. (FOTO: 

JØRN SØDERHOLM)

Ny klappvinge
UTSTYR: Dette er UFO Klaffblad. Det er en ny klappvinge fra svenske Umeå 
Försäljning. Hovedbladet har individuelt fjærende skjær, mens de individuelt 
styrbare sideklaffene har UFOs egen fjæringsløsning, med fjærbelastet verti-
kal bevegelse på slitestålet. 

– Bladet kan tiltes mer framover og likevel beholde jevn slitasje på slite-
stålet, lover UFO. Tre størrelser, fra 4,2 til 5,4 meter. Mer info: www.ufoab.se.

Viktig endring 
i T-førerkort
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Skogsmaskinindeksen
Har du spørsmål, ta kontakt med MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes, 
stein.gunnes@mef.no, tlf. 22 40 20 25. Kilde: NTNU

Anleggsmaskinindeksen
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, 
reparasjon, vedlikehold og drift inklusiv førerlønn. Kilde: NTNU

Produksjonen i bygge- og 
anleggsnæringen opp med 3,8 
prosent fra 1. til 2. kvartal.

Totalt gikk produksjonen i bygge- og 
anleggsnæringen opp med 3,8 prosent 
fra 1. til 2. kvartal, viser sesongjusterte 

tall. Det var særlig økt anleggsproduksjon 
som bidro til veksten. 

Produksjonen i anleggssektoren økte 
med 4,8 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. 
Det er da tatt hensyn til sesongvaria-
sjoner. Byggesektoren hadde i samme 
periode nesten uendret aktivitet. 

Den samlede produksjonen i 2. kvartal 
2014 var 5,7 prosent høyere enn i samme 
kvartal i fjor, når tallene er korrigert for 
antall virkedager. I byggebransjen var 
økningen 5,5 prosent sammenlignet med 
2. kvartal 2013, mens aktiviteten var 7,9 
prosent høyere i anleggssektoren.

Økt anleggsaktivitet

KILDE: SSB
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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

Til:
daglig leder

Hva er dine planer for 2014?
Få bedre rutiner for kalkulasjon og anbudshåndtering
Få kontinuerlig kontroll på økonomien i prosjektene
Øke produktiviteten
Anskaffe et godt sluttvurderingsverktøy for anbud

Kontakt: 

stig.solem@norconsult.com
t. 76 20 46 50Les mer på www.isy.no

Bransjen er store skritt nærmere opprettelse av et register over alle 
anleggsmaskiner. MEF har sagt ja, og blitt med i gruppa som styrer 
prosjektet. Første versjon kommer før jul. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

MEF har vært invitert, men stilte seg lenge 
noe avventende til prosjektet. Nå har 
organisasjonen snudd. Hovedstyret i MEF 
vedtok i slutten av august å støtte oppret-
telsen av et maskinregister, og slutter seg til 
konsortiet som styrer prosjektet. Her deltar 
fra før EBA og MGF. 

– Vi har mer enn nok av registre, lover, 
regler, forskrifter og annet byråkrati. Et 
sentralt maskinregister er et av flere grep 
for å få bukt med de useriøse i bransjen. 
Hvis vi vil bli kvitt de som driver med 
snusk og fanteri så har vi ikke noe valg, sier 
Carl Christian Fon. 

Fordeler
Han er nyvalgt medlem i MEFs hovedstyre, 
og utpekt som en av to MEF-representanter 
i konsortiet bak maskinregisteret. 

Fon mener et sånt register vil innebære 
fordeler for flere ledd i bransjen. 

– Maskineiere får lettvint tilgang på 
dokumentasjon på man har en god maskin-
park. Registeret sikrer at forsikrings- og 
finansieringsselskaper ikke forsikrer eller 
finansierer maskiner med falske papirer. 
Det er viktig at alle kontrollører, verkste-
der, importører, forsikring og finans samt 
arbeidstilsynet følger opp og benytter seg 
av registeret når det er etablert. Ellers har 
det liten verdi, sier Fon. 

Den viktigste motivasjonsfaktoren bak 
arbeidet med et maskinregister er ønsket 
om å bli kvitt maskiner med falsk og 
ugyldig CE-merking på det norske marke-
det. 

Det er et ukjent antall maskiner i arbeid 
på norske anlegg som ikke har tilfredsstil-
lende samsvarserklæring og CE-merking, 
og som dermed ikke er godkjent for bruk i 
Europa. Mange av disse blir også godkjent 

i den årlige sakkyndige kontrollen, til tross 
for manglende dokumentasjon. Konse-
kvensen er blant annet potensielt farlige 
maskiner på norske arbeidsplasser.

Betydning
– Vi er veldig glade for at MEFs styre tok 
denne beslutningen. Det er veldig betyd-
ningsfullt for videre utvikling av registeret 
at vi har MEF med oss, sier MGF-sjef Anita 
Hall. 

Selve registeret skal lages av Sentral-
registeret for sikkerhetsopplæring (SFS), 
med trepartskonsortiet MGF/EBA/MEF 
som bestiller. Innovasjon Norge dekker 
45 prosent av kostnadene, som er fore-
løpig beregnet til to millioner kroner. SFS 
dekker 35 prosent, mens kundekonsortiet 
dekker de siste 20 prosent. Tidlig-høsten 
går med til søknadsprosess og formalite-
ter, før arbeidet starter. Etter planen skal 
første versjon av registeret være klart før 
jul. I løpet av februar skal en mobilversjon 
være klar, mens en versjon 2.0 skal være 
klart i april. Den versjonen markerer også 
slutten på prosjektet, og registeret går inn i 
regulær drift. 

MEF-ja til maskinregister
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Vi i Maskinentreprenørenes 

Forbund vil uttrykke vår dypeste 

medfølelse til våre to berørte 

medlemsbedrifter i forbindelse 

med den tragiske sprengnings-

ulykken på Geilo 3. september.

Spesielt går våre tanker til 

bedriften som mistet tre av sine 

medarbeidere, og til de nærmeste 

pårørende.

Maskinentreprenørenes 

Forbund har tilbudt bedriftene 

støtte og hjelp i denne vanskelige 

situasjonen, i første omgang via 

vårt regionskontor i Tønsberg og 

juridisk bistand fra sentralt hold. 

Som bransje- og arbeidsgiveror-

ganisasjon jobber vi med å hjelpe 

medlemsbedriftene å forebygge 

hendelser som dette. Når uhellet 

likevel er ute, står hele bransjen 

samlet for å hjelpe hverandre i 

den tunge tiden.

Trond Johannesen

Adm. direktør

Bistand etter sprengningsulykken
I den tragiske 
sprengnings ulykken på 
Geilo mistet en bedrift 
tre av sine elleve ansatte. 
Anleggsbransjen bistår 
bedriften så godt det lar 
seg gjøre. 

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Onsdag 3. september gikk en dynamittlad-
ning av uten forvarsel like utenfor Geilo 
sentrum, i forbindelse med arbeidet med 
en ny jernbaneundergang. Tre personer 
mistet livet i ulykken og ytterligere to ble 
fysisk skadet. De tre omkomne var alle fra 
kongsbergbedriften Årstein Jensen Fjell-
sprengning AS, mens de to skadde jobber 
hos T. Engene AS, fra Gol i Hallingdal. 
Årstein Jensen Fjellsprengning er under-
entreprenør for T. Engene på prosjektet, 
mens Statens vegvesen er byggherre. 

Stiller opp
Begge de berørte bedriftene er medlem-
mer i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF). Bransje- og arbeidsgiverorganisa-

sjonen har klare rutiner på hvordan man 
bistår sine medlemsbedrifter i forbindelse 
med ulykker.   

– Aller først vil jeg uttrykke mine 
dypeste kondolanser til de pårørende og 
nære arbeidskollegaer. Dette er en svært 
tragisk hendelse som i utgangspunktet 
ikke skal skje, men som dessverre har 
skjedd likevel. Da er det viktig at Maski-
nentreprenørenes Forbund stiller opp og 
yter bistand til bedriftene i den grad det er 
ønskelig, sier spesialrådgiver i MEF, Frode 
Andersen, som også representerer MEF 
region Sørøst (Buskerud, Vestfold og Tele-

mark). Han sitter dessuten i Bransjeråd for 
fjellsprengning (BfF) og er MEFs kontakt-
person overfor sprengningsbedriftene. 

Krisehjelp
– Da MEF ble gjort oppmerksom på hva 
som hadde skjedd, tok vi umiddelbart 
kontakt med de berørte medlemsbedrif-
tene og gjorde dem oppmerksomme på 
hva vi kan tilby av assistanse. I utgangs-
punktet er det regionsapparatet som tar 
kontakt, i dette tilfellet MEF avd. Buske-
rud, Vestfold og Telemark. Det ble raskt 
opprettet en intern krisegruppe i MEF, 

bestående av representanter fra regions-
kontoret, juridisk avdeling, informasjons-
avdelingen samt administrerende direktør, 
forteller Andersen.

– Til å begynne med fokuserte vi på 
å få formidlet hva vi kan tilby av hjelp 
og få avklart hva bedriftene ønsker av 
bistand. Det var også viktig å få opprettet 
ett kontaktpunkt hos MEF. 

Juridisk bistand
– Det er heldigvis slik at våre bedrifter 
har nære kontakter og tette bånd til andre 
selskaper i bransjen og i nærmiljøet, og 

kan få god hjelp og støtte der. Likevel er 
det, som bransje- og arbeidsgiverorga-
nisasjon, vår rolle å være tilstede og tilby 
hjelp og assistanse dersom det er behov 
for det, fortsetter Andersen.

– Dette gjelder spesielt juridisk 
bistand, som for eksempel forberedelser 
på hvordan politiavhør vil bli gjennom-
ført og hvordan senere undersøkelser i 
bedriftene kan foregå. I forbindelse med 
sprengningsulykker vil vi også opprette 
kontakt med sprengstoffleverandører, slik 
at bedriftene skal kunne få hjelp til faglige 
vurderinger. 

Må ta lærdom
Bransjeråd for fjellsprengning, der Ander-
sen selv er med, har også gjennomført 
et møte der ulykken har vært oppe til 
diskusjon.

– Der ble det fokusert på at vi er nødt 
til å lære av det som har skjedd. Kanskje 
må vi videreutvikle eller endre regelverket, 
utdannelsen og opplæringen. Og vi må 
ta aktivt del i utviklingen av metoder og 
prosedyrer, sier han.

Årsaken til ulykken var ikke offentliggjort 
da dette bladet gikk i trykken. n

ULYKKE: Tre personer omkom 
da en ladning gikk av ved Geilo. 
(FOTO: NTB SCANPIX) 

KONTAKT: Spesialrådgiver Frode Andersen er 
MEFs kontaktperson for de berørte bedriftene. 
(ARKIVFOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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TØNSBERG / MANDAL: En justering 
av eksplosivforskriften har vært på gang 
et par år, som følge av et nytt EU-direktiv. 
En av nyhetene i reglene er merking og 
sporing av sprengstoffet, også kalt ”track & 
trace”. At produsentene ID-merker spreng-
stoffet i henhold til reglene er allerede i 
gang. Fra 15. april skal et system for å følge  
denne ID-merkingen være på plass. 

Utformingen av de nye reglene har 
vært diskutert i fjellsprengningskretser i 
lengre tid. Helt til ganske nylig lå det an 
til at track&trace-kravet skulle gjelde hele 
verdikjeden. Man var redd for at det skulle 
komme krav om at hver enkelt skytebas 
skulle være nødt til å scanne hver eneste 
patron ned i hullet. 

Det kravet blir det ikke noe av. 

Levering
– Så langt har det ikke gått. Forslaget sier 
at sporing av sprengstoffet gjelder fram 
til levering hos sluttkunde. Sprengnings-
firmaene skal fortsatt ha kontroll på hva 
som kommer inn, hva som går ut med 
skytebas og hva som kommer tilbake til 
lager. Her er det ingen forandring. Store 
sprengningsfirmaer vil kanskje bruke 

elektroniske systemer til dette, men det 
er opp til hvert enkelt firma hvordan man 
skal ha kontroll. Det sier Siri Hagehau-
gen, avdelingsleder i eksplosivavdelingen 
i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB). 

Forslaget er ute på høring nå i høst. 
Høringsfristen er 15. oktober. 

– Deretter ser vi på kommentarer, og 

vurderer om det er noe som skal tas til 
følge. Justisdepartementet følger saken 
tett, og er interessert i en rask ikrafttre-
den. Jeg vil tro det blir senest 1. januar, 
sier jurist og saksbehandler Anne Wenche 
Gilberg i samme DSB-avdeling. 

Den kommende Eksplosivforskriften 
innebærer med andre ord bare mindre 
forandringer for entreprenørleddet. 

Testet
Det settes pris på av mange maskinen-
treprenører og fjellsprengningsfirmaer. 

– Forslaget er trukket ett skritt tilbake. 
Det er bra. Vi har testet track&trace. Vår 
konklusjon er at det er helt greit at det 
kravet gjelder ut til siste juridiske eier av 
sprengstoffet, og stopper der. Det er helt 
ok som dokumentasjon på at sprengstof-
fet er levert til oss. Vi må følge gjeldende 
lagerbestemmelser. Så er det vårt problem 
hvis sprengstoff havner på avveie som 
følge av regelbrudd, sier Ståle Fyksen. 
Han er avdelingsleder for sprengning, 
boring og fjellsikring i TT Anlegg AS i 
Mandal. 

I forbindelse med testene så Fyksen 
og hans medarbeidere at det ville bli 
mye jobb med å følge opp et krav om 
track&trace. De så også at det ville være 
fullt mulig for mindre seriøse aktører å 
jukse med scanning tilbake til lager. For 
eksempel ville det være mulig å scanne 
en patron eller en eske ”virtuelt” tilbake 
til lager, selv om sprengstoffet fortsatt lå 
i bilen utenfor huset. 

Fyksen mener det regelverket som alle-
rede foreligger er helt fint som det er. Det 
er kontrollen som mangler. 

Sikker
– Reglene er fine, de. Hvis de ble fulgt 
alle sammen ville vi hatt en sikker og god 
virksomhet i sprengningsbransjen. Det er 
en fordel om myndighetene bruker tid på 
å forstå hvordan bransjen fungerer. Hvis 
samfunnet ønsker de strenge reglene vi 
har nå, så må det gjennomføres kontroll. 
Det holder ikke å bare vise til IK-forskrif-
ten, og forvente at bedriftene kontrollerer 
seg selv. Jeg tror det er vilje til å betale 
mer i kruttavgift hvis det resulterer i mer 
kontroll som setter fokus på regelbrud-
dene blant noen aktører, sier Ståle Fyksen. 

Her kommer DSB Fyksen i møte. 
Delvis, i alle fall. 

– Vi skjønner sprengningsfirmaenes 
syn på dette. Samtidig er det sånn at det 
ikke må være trusselen om tilsyn fra 
DSB som avgjør om man følger reglene 
eller ikke. Det må være frykten for at 
sprengstoffet kommer på avveier. Men 
vi prøver å frigjøre ressurser til tilsyn. 
Konkret jobber vi for å få til en større 
aksjon i 2015. Vi håper det skal gi oss et 
bilde av tilstanden, sier Siri Hagehaugen. 

Hun oppfordrer bransjen til å tipse DSB 
eller politiet ved mistanker om ulovlig-
heter. n

BYRÅKRATER: Siri Hagehaugen (t.h.) og Anne 
Wenche Gilberg i DSB. 

ENGASJERT: Ståle Fyksen og bergsprengnings-
leder Erland Lavoll i TT Anlegg følger lagerbestem-
melsene. 

Ny eksplosivforskrift ute på høring

Fjellsprengere slipper «track & trace»

Sprengstoff skal merkes. Til 
våren skal det også kunne 
spores elektronisk. Men det 
kravet stopper ved levering 
til sluttkunden. Deretter 
er det opp til sprengnings-
firmaet selv å ha kontroll 
på spreng stoffet, uansett 
hvilket system man bruker.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SKYTEBAS: Ny Eksplosivforskrift kommer. 
Men skytebas Trond Tjøstheim i Stangeland 
kan fortsatt konsentrere seg om å gjøre en 
best mulig jobb ute på prosjektet. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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Minilasternes panservogn

� 6 modeller fra 20 til 45 hk
� Kubota motorer
� Ergonomisk med fremragende sikt fra førersetet
� Sikkerhet i toppklasse
� Sterk og robust – lett og smidig

� Kompromissløs midtstyring
� Pendling i midtledd som kan låses
� 4wd
� Teleskoplaster standard på 5 modeller
� Et stort utvalg av kvalitets redskaper

Norcar er kraftige kompaktlastere med allsidig bruksområder innen 
landbruk, bygg, anlegg, industri, parker og grøntanlegg.

Brobekkveien 113, 0582 Oslo   Tlf. 22 65 79 40    Fax 22 72 44 06   www.multimaskin.as   post@multimaskin.as 
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 HeatWork AS
Telefon (+47) 76 96 58 90
post@heatwork.com   www.heatwork.com

Produsent og forhandler Nord-Norge:
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Forhandler HeatWork region sør:

Telefon 33 13 26 00. 
www.nasta.no
Sjur Wethal, 913 47 166 

Ekspertene har talt... 

Med vårt prisvinnende industridesign og 
teknologi oppnår vi suverene resultater 
som gir deg som kunde det beste 
kvalitetsproduktet i markedet!

Halvert tinetid = tusener spart

FrostHeater - Nordens mest solgte teletiner: 

HeatWork tiner 
dobbelt så raskt!

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
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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

Bedre oversikt,
mindre papirarbeid

salg@smartdok.no

www.smartdok.no

ORDRETIMER

SPRENGSTOFF

VARER

SKJEMA VERKTØY

KJØRETØY

RODELISTE

+47 904 03 333
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Enkel tilgang til HMS-informasjon

Bygg- og anleggsnæringen er storfor-
bruker av kjemikalier og kjemikaliehol-
dige produkter. Ansatte og omgivelser 
utsettes gjennom disse for potensielle 
farer bedriften som bruker kjemikali-
ene må ha stålkontroll på. Og de mest 

bevisste byggherrene stiller gjerne krav 
om dokumentasjon på alt som brukes, 
og at entreprenører vurderer om farlige 
kjemikalier kan byttes ut med mindre 
farlige (substitusjonsvurdering). 

Elektronisk informasjonssystem
Heldigivis finnes det verktøy som foren-
kler den jobben: ProductXchange. 

Det er et norskutviklet system som 
samler all informasjon og dokumenta-
sjon om kjemikalier og kjemikalieholdige 
faste produkter på ett sted. 

Systemet har blitt utviklet i samarbeid 
mellom selskapet CoBuilder og en rekke 
sentrale aktører i norsk byggenæring. 

EBA har sittet tett på utviklin-
gen, sammen med blant andre Norsk 

Teknologi, Norske Rørleggerbedrifters 
Landsforening, Norske Anleggsgartnere, 
Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftene, 
Takentreprenørenes Forening og Norges 
Bilbransjeforbund. 

Det elektroniske informasjonssystemet 
for kjemisk informasjon beskrives som 
ett av de viktigste miljøprosjekter i den 
europeiske byggenæringen på mange år. 
Nylig har også MEF blitt med i bransje-
samarbeidet om ProductXchange. 

System
– Det er et lettbrukt, internettbasert stoff-
kartoteksystem. Her finner bedriftene 
all nødvendig informasjon om kjemiske 
stoffer. Det er en viktig hjelp til håndtering 
og risikovurdering av stoffene, sier Finn 
N. Bangsund. 

Han er MEFs representant i styrings-
gruppen bak ProductXchange. 

Systemet er et resultat av EU-finansiert 
forskning, og danner et komplett system 
for kjemikalie- og produktinformasjon. 
Det startet i 2001, da CoBuilder skrev en 
avtale med organisasjoner i byggenærin-
gen om å utvikle systemet. Det var starten 
på «Bransjeforeningenes Stoffkartotek 
System», forkortet BASS. Gjennom 
2000-tallet etablerte det seg som en bran-
sjestandard i Norge. I 2009 ble prosjektet 
ChemXchange påbegynt, med mål om å 
tilby den europeiske byggenæringen et 
system etter den norske modellen. Høsten 
2012 ble systemet etablert som en euro-
peisk standard, som i januar i år skiftet 
navn til ProductXchange. 

Systemet finnes i flere ulike versjoner 
hva angår tilgang og brukerplattformer. 
Den enkleste versjonen er gratis å bruke. 

Mer informasjon: 
www.productxchange.no

KJEMIKALIER: Bygge- og anleggsnæringen er storforbruker av kjemikalieholdige produkter. Innholdet er ikke alltid helt oversiktlig. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Har du full kontroll på hva som er i alle kjemiske 
stoffer bedriften benytter seg av? Ikke? Da kan det 
være en idé å lese videre. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

SYSTEM: Productxchange.com 
er et system for kjapp og enkel tilgang til 
HMS- og produktinformasjon. 
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Nå kommer steg IV
Ut med daglig avbrenning. 
Inn med AdBlue. Volvos 
nye dumpere, gravere og 
hjullastere har fått steg 
IV-motor. Men det er ikke 
bare motorene som er 
nye. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

ELVERUM: Volvokaravanen 2014 reiser 
landet rundt denne høsten. Den søndre 
halvparten av landet i alle fall, etter at 
Nord-Norge fikk karavanebesøk før 
sommeren. 

Volvo Maskin har sendt sine viktigste 
nyheter med på karavanen, med anled-
ning til nærmere beskuelse og prøvekjø-
ring på innlagte anleggsdager i lokale 
grustak. Vi møtte dem i Ydali grustak like 
utenfor Elverum. Krokløftplan, maskin-
traller og svanehalshengere var lastet med 
Volvo-maskiner i diverse utgaver og stør-
relser. De mest nyhetsinteressante var 
G-serie dumper, E-serie graver og H-serie 
hjullaster. Representert ved henholdsvis 
«veidumperen» A25G, graveren EC 250 
EL og hjullasteren L110H. Fellestrekket 
for dem alle er nye motorer, som oppfyller 
utslippskravene i steg IV. Også kalt «Tier 
4 final». Se forklaring om det i en egen 
sak. Her er det AdBlue-tilsetningen som 
er den viktigste endringen for maskin-
brukeren. 

Spesielt
– Noen tror det er noe veldig spesielt 
med steg IV og AdBlue. Men det er 
jo ikke det. Jeg er glad vi har kommet 
videre fra avbrenning hver 8-10 timer. 
Nå skal det gjøres en avbrenning hver 500 
timer, som vanligvis gjøres i forbindelse 
med service. I stedet må føreren fylle på 
AdBlue. Den tanken varer to dieseltan-
ker, så i praksis må de fleste førerne fylle 
AdBlue annenhver dag. Det er enklere å 
følge opp enn daglig avbrenning, sier Jarle 
Bjørløw. Han er Volvo Maskins produkt-
sjef på veigående hjullastere, opptil L110. 

Og det var altså den han hadde med 
til Elverum, i flunkende ny H-versjon. 

I tillegg til en D8J-motor produsert av 

tyske Deutz som oppfyller steg IV-kra-
vene, har den nye maskinen fått Optis-
hift giring med mulighet (ekstrautstyr) 
for lockout fra 2. gir og oppover. Det er 
samme system som til nå bare har vært 
tilgjengelig på de større maskinene fra 
Volvo. 

– Forbruket går ned, fart og produkti-
vitet går opp. Lockup gir stor forskjell på 
hastighet i motbakker. Jeg har selv prøvd 
med og uten, og sett at hastigheten har 
økt fra 16 til 24 km/t. Det har mye å si 
for forbruket, men hvor mye forbruket 
går ned vil avhenge av bruken. Jo lengre 
kjøredistanse, jo mer drivstoffsparing, 
sier Bjørløw. 

L110 har kommet i H-versjon samti-
dig med L120. 110 er Volvos største som 

lovlig kan kjøres på vei. 120 er samme 
maskin, men med noen flere HK, større 
dekk og tyngre motvekt. 

L110 og 120 H har Volvos parallel-
løft-aggregat TP-link. Det skal gjøre dem 
velegnet som bærere av snøfresere og 
andre tyngre redskaper, der HK-festet 
– og dermed tyngdepunktet – kommer 
nært maskinen med TP-link.

De største store hjullasterne er nå over 
på steg IV, i det som hos Volvo kalles 
H-serien. Neste ut er de middels tunge 
hjullasterne L60, 70 og 90. De er ventet å 
lanseres i H-serie i løpet av første kvartal 
neste år. 

Viktig
– Det er en viktig klasse for oss. Vi er 

veldig spente på hva som ligger i utvik-
lingen av den, sier Jarle Bjørløw. 

Også Volvos nye E-serie gravere 
kommer med steg IV-motor. Volvokarava-
nen har med seg en EC 250 EL. Det er 
den aller første maskinen «i felt» av den 
nye modellen, som for øvrig erstatter EC 
250DL. 

I tillegg til den nye D8J-motoren har 
E-serien et helt nytt, elektrohydraulisk 
styringssystem. Nå er det slutt med 
hydraulikk helt ut til spakene. I stedet 
går det elektroniske signaler fra spaker 
til en sentral. 

–  Det gir en mer følsom og presis 
hydraulikk. Samkjøringen mellom 
funksjoner går bedre, noe som gir bedre 
produktivitet på maskinen. Det sier Frode 
Andersen, Volvos produktsjef på grave-
maskiner. 

Ny Lundberg
På høstens Dyrsku´n-messe i Seljord har Volvo Maskin norgespremiere på 
Lundbergs nye redskapsbærer 20-serien. Den har fått en ny rekkesekser 
motor, og har som andre Lundberg-maskiner en voldsom hydraulisk kapa-
sitet. Mer om det i messereportasjen i neste utgave. 

«Gul-grønn» 80-tonner
KA Aurstad var på handletur hos Pon Equipment 
i august. Der kjøpte de blant annet  80-tonneren 
374 FL og en 140 M3 høvel, to av foreløpig åtte 
Cat-maskiner som er over på steg IV. 

ØRSTA: 80-tonneren Cat 374 FL var størst denne gang, men tidligere 
i år kjøpte selskapet en 100 tonns (!) Cat 390D. Aurstad er inne på flere 
store veiprosjekter der de går inn som lastemaskiner. 

Aurstad-handelen besto i tillegg til 374 av en 55-tonns 349 EL graver, 
de tre 336 hybridgraverne, en 140 M3 20-tonns veihøvel og en 972M 
27-tonns hjullaster. 

Av disse er det veihøvelen og 374 FL som i høst har kommet i steg 
IV-versjon. Hovedforskjellen på steg IIIB og steg IV er at sistnevnte krever 
AdBlue-tilsetning for å oppfylle utslippskrav. 

Cat har foreløpig lansert disse i steg IV-versjon. 
Dumpere: 725C, 730C
Gravere: 311F, 374FL, 390FL
Veihøvel: M serie 3
Hjullaster: 966M og 972M

TUNG NYHET: Aurstads nye Cat 374 FL, en 80 tonns lastemaskin med steg IV-motor. 
(FOTO: PON EQUIPMENT) 

AVDUKER: Jarle Bjørløw med L100H, nyeste versjon av Volvos største veigående hjullaster. Nå er steg 
IV på full fart inn i anleggsmaskinerne, og dermed AdBlue-tilsetning.              (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

FORTS.
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Steg IV
Utslippskrav til dieselmotorer i 
anleggs- og arbeidsmaskiner har 
blitt skjerpet i flere steg, i henhold 
til internasjonale forskrifter. 
Dette startet i 1999 med steg I, 
og fortsatte gjennom 2000-tallet 
med steg II, IIIA og IIIB. Proses-
sen kulminerer med steg IV for 
motorer over 56 kW. Motorer 
mindre enn det får ikke strengere 
krav enn nåværende steg IIIB. 
Dette følger samme mønster som 
dieselmotorer i laste- og varebiler. 
Motor- og maskinleverandørene 
har hatt litt ulike måter å oppfylle 
kravene i steg III B. Noen har fått 
det til med optimalisert forbren-
ning, mens de fleste har gjort det 
med ulike filterløsninger. Filtre 
som har krevd avbrenning av sot 
og partikler sånn cirka en gang 
om dagen, i en mer eller mindre 
automatisert prosedyre. 
Nå tar altså de siste og strengeste 
kravene til å gjelde. For motorer 
på 130-560 kW ble kravene 
innført ved siste årsskifte, mens 
56-130 kW har deadline 1. 
oktober i år. Dette er vel og merke 
datoene for når motorene har blitt 
bygget. Levering av ferdige maski-
ner med steg IV-motor til kundene 
vil variere med leverandørenes 
volum av innkjøpte motorer. 
Lastebilmotorer har benyttet 
AdBlue-tilsetning for å oppfylle 
kravene siden Euro 4 i 2006. 
Motorene går med relativt mager 
blanding, med mye luft. Det gir 
høy driftstemperatur, som sikrer 
full forbrenning av drivstoff og 
partikler. Men det gir også et over-
skudd av oksygen, som bidrar til 
å produsere Nitrogenoksid (NOx). 
Det er en skadelig klimagass man 
ikke vil slippe ut. Her kommer 
AdBlue (egentlig Diesel Exhaust 
Fluid, DEF) inn i bildet. Den 
sprøytes inn i eksosen, fordamper, 
reagerer med NOx og omdannes til 
ammoniakk og karbondioksid. Det 
går gjennomen en SCR-katalysator, 
og blir til ammoniakk, vann og 
nitrogen som i ufarlige mengder 
slippes ut i luft. 

De nye graverne har også fått et inte-
grert styresystem for rototilt, ferdig 
montert på fabrikk. Maskinen kommer 
ferdig med styrespaker for rototilt, som 
styres med signaler gjennom det samme 
canbus-systemet som resten av maskinen. 
Dette skal kunne brukes med alle aktuell 
rototilt-modeller. 

– Den har vel blitt fryktelig mye dyrere 
enn forgjengeren, da?

– Nei, prisen er bare marginalt økt 
fra tidligere. 1-2 prosent, lover Frode 
Andersen. 

Først ut i E-serien var storebror 380 EL, 
som i våres ble vist første gang i Hauge-
sund med «high and wide» understell. 
Senere i høst kommer voksne 480 EL og 
300 EL, mens øvrige maskiner ned til 140 
kommer fortløpende. 

Volvos dumpere med steg IV-motor har 
fått betegnelsen G-serien. På de største 
dumperne A35 og 40 er det stort sett 
motoren som er ny. De «små» dumperne 
A25 og 30 har derimot vært gjennom en 
større fornyelsesoperasjon på sin felles 

tekniske plattform. 
De er teknisk temmelig like. Kraften 

hentes fra en steg IV-motor med beteg-
nelsen D11, som er den minste motoren 
som bygges av Volvo selv i Sverige. A25 og 
30 har med G-serien fått de samme olje-
fylte lamellbremsene som storebrødrene 
35 og 40, i stedet for tradisjonelle skive-
bremser. 

Oljebad
– Bremsene ligger i oljebad. Det gir en 
kraftig bremsekapasitet, og et mye rime-
ligere vedlikehold. Her det ingen klosser 
og skiver som slites, kun en olje som 
skal skiftes hver 4 000 timer, sier André 
Gulholm. Han er produktansvarlig for 
dumpere og store hjullastere. 

I forhold til tidligere versjoner har en 
del komponenter fått nye plasseringer, 
med flere og større komponenter bak 
hytta. Her sitter blant annet hydraulikk-
oljetanken, rett over pumpa. At oljen kan 
renne rett ned i pumpa i stedet for å suges 
opp/inn i den skal være fordelaktig for 

maskinens hydrauliske kapasitet. 
A25G er fortsatt innenfor vekt- og 

størrelsesgrenser som gjør at den kan 
flyttes uten last på offentlig vei, hvis den 
registreres med hvite skilter. A30 har noe 
større kasse og dekk, og kan ikke kjøres 
på offentlig vei. 

Alle de nye maskinene har fått en eller 

annen form for elektronisk hovedbryter. 
Den gjør at føreren kan «slå av» maski-
nen, men automatikken sørger likevel 
for at alle elektroniske prosesser får gå 
seg ferdig før strømmen kuttes. Enkelte 
komponenter kan ellers skades hvis 
strømmen bare kuttes. 

– Omtrent som på datamaskinen: Den 

må stoppes med «avslutt», ikke stoppes 
med strømknappen. Da får alle prosesser 
logge seg ned riktig, sier André Gulholm. 

På dumperne er det til og med lagt inn 
en automatisk forsinkelse på motoren, 
som får gå på tomgang i tre minutter etter 
at tenning er slått av for å «smøre seg» 
og roe ned turboen. n

GRAVER: EC250 EL har i tillegg til steg IV-motor fått helt ny, elektro-
nisk styring av hydraulikken. 

ROTO-KLAR: – Kommer med rototiltstyring fiks 
ferdig fra fabrikken, lover Frode Andersen. 

MINST: «Vei-dumperen Volvo A25 har i likhet med broder A30 fått 
en teknisk makeover med overgangen til steg IV og serie G. Kommer 
nå med oljefylte lamellbremser, akkurat som de største dumperne fra 
samme hus. 

VEDLIKEHOLD: – Mye rimeligere vedlikehold 
med oljefylte bremser. Dessuten skal avbrenning 
gjøres på 500 timer i stedet for daglig, sier Volvos 
produktsjef for dumpere og store hjullastere, 
André Gulholm. 

KJEMIFABRIKK: Innføring av steg IV og AdBlue-tilsetning gjør det mer avansert under panseret, men har 
også sine fordeler. 
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Tett og tøft på Andøya
Lemminkäinen og ONOS Ole Nordmo & Sønn AS har 
på rekordtid renovert hovedrullebanen på Andøya 
militære flyplass. Det har vært krevende. Hoved- 
og underentreprenører har jobbet uvanlig tett på 
hverandre.
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

ANDENES: – Vi skal være ferdig etter 
opprinnelig plan og kontrakt 31. oktober. 

– Oi, dæven. Det er ikke lenge til!
– Ja, det sa du i fjor på denne tida også. 
Vi møter anleggsleder Leif Henning 

Nordahl og prosjektleder Stian Andre-

assen i Lemminkäinen anlegg nord, 
sammen med daglig leder Lars Even 
Nordmo i ONOS Ole Nordmo & Sønn 
AS en augustdag i etterkant av sommer-
ferien. På anlegget utenfor brakkeriggen 
er det nesten like rolig som inne på spise-

rommet. Men her har tempoet vært høyt 
tidligere i år, både inne på brakka og ute 
på det gigantiske flyplassområder. 

50-tallet
Arbeidene med å renovere hovedrulleba-
nen på Andøya lufthavn startet i slutten 
av august i fjor. Renoveringen består i å 
erstatte eksisterende asfaltdekket på den 
tre kilometer lange rullebanen fra 50-tallet, 
samt utskifting av overvannssystemet og 
den elektriske infrastrukturen. I tillegg er 
skuldrene på rullebanen også utvidet på 
hver side. Det er installert omkring 300 
sandfang-, trekke- og banelyskummer. 
Det er frest bort i overkant av 45 000 tonn 

asfalt fra den 140 000 kvadratmeter store 
rullebanen og tilhørende taksebaner. Det 
opprinnelige prosjektet skal være sluttført 
nå i oktober. Kontraktssummen på det 
opprinnelige prosjektet var på 163 milli-
oner kroner eks mva.

Lemminkäinen har vært hoveden-
treprenør på kontrakten. Selv har de 
hatt prosjektledelse og asfaltleveranse, 
mens det meste av det praktiske arbeidet 
har vært utført av underentreprenører. 
Grunnarbeid og massetransport er det 
Målselv-bedriften ONOS Ole Nordmo 
& Sønn AS som har stått for. 

– Formelt er det en HE-/UE-kontrakt. 
Men uten de vanlige, skarpe skillelinjene. 

Vi jobber tett på hverandre og utfyller 
hverandre, sier Stian Andreassen. Han er 
regionsjef for Lemminkäinen anlegg nord, 
og selskapets prosjektleder på Andøya. 

– Vi har gjort grunnarbeidet. Men også 
mye av den praktiske koordineringen. Når 
noe har oppstått har vi ikke bare gått til HE 
for å spørre hva vi skal gjøre. Vi har hatt 
vår egen oppfatning om hva vi bør gjøre 
før vi har spurt. Vi har vært mer ”frampå” 
enn vanlig for underentreprenører, sier 
daglig leder Lars Even Nordmo i ONOS. 

På skinner
– Som hovedentreprenør er det fint når 
alt ruller og går på skinner. Men det kan 

være tungt når det begynner å bli skjæ-
ring. En tett integrasjon mellom HE og 
UE reduserer konfliktmulighetene. Det 
reduserer også det total ressursbehovet 
ved at man unngår dobbeltfunksjoner, 
tilføyer Stian Andreassen. 

De to selskapene har jobbet tett for å 
unngå kommunikasjonsmessige gråsoner 
mellom byggherre, hovedentreprenør og 
underentreprenør. En gunstig sammen-
setning av folk som kan jobbe sammen 
har vært en viktig komponent i dette. 

Andøya har vært en stor jobb for både 
Lemminkäinen og ONOS. Sistnevnte har 
hatt opptil 80 prosent av kapasiteten sin 
her ute når det sto på som verst. Det vil 

BARSKT: Prosjektet var stort og 
byggherre Forsvarsbygg kre-

vende. Men været ga de største 
utfordringene på Andøya. 

VIND: Vinteren her ved havet er ikke så kald. Men vinden kan være 
tøff. Espen Bratteng Stagrum er HMS- og KS-ansvarlig på prosjektet. 

(FOTO: LEMMINKÄINEN)

FORTS.



andre litt mer uventet. Alle medarbei-
dere har blitt avkrevet utvidet politiattest, 
mens ledelsen har vært gjennom sikker-
hetsklarering. Man har stadig kommet 
borti kabler i bakken som ikke har vært 
merket av på tegninger, og der det raskt 
har kommet til folk for å skjøte brudd. 
Noe av det mest moderne utstyret har 
vært vanskelig å bruke. 

– På større anlegg bruker man gjerne 
3D maskinstyring med full toveis dataflyt. 
Men her har vi opplevd at systemer på 
flyplassen har forstyrret GPS-signalene så 
mye at nøyaktigheten har blitt redusert. Vi 
har ikke fått vite hvorfor det skjer. Da har 
vi måttet gjøre målinger med totalstasjo-
ner, nivellerkikkerter og lasermålere, sier 
Lars Even Nordmo. 

Lasermålerne fikk for øvrig problemer 
med varsellampene på maskiner og biler. 
Varsellys av nyere blitztype er så sterke at 
de forstyrret laserne, og måtte byttes ut 
med gammeldagse rotorlamper. 

Ved å gjennomføre et slikt type oppdrag 
såpass langt fra kjerneområdet viser 
ONOS at de har kapasitet og mulighe-
ter til å gjennomføre oppdrag med store 
ressurser i hele regionen. 

– Dette er også noe vi strategisk utvikler 
selskapet for. Det er ikke slikt at det er 
arbeid rett utenfor stuedøren vår i frem-
tiden heller. Vi må nok regne med å reise 
rundt på anlegg, konstaterer Lars Even 
Nordmo. n
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KAESER Kompressorer AS
Verpetveien 38, 1540 Vestby

Tlf. 64 98 34 00 Faks 64 98 34 01
info.norway@kaeser.com

www.kaeser.com

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

 

Vårt mål er å sørge  
for at du har maskin  

og utstyr som skal til for 
å få jobben utført.  

  

bulder.no 

LANDSDEKKENDE SALG OG SERVICE  
AV ANLEGGSMASKINER OG UTSTYR 

si 35 mann og 40 utstyrsenheter. 
Men om tidsskjemaet har vært stramt 

og kravene fra byggherre har vært tøffe, 
så er det Vårherre som har bydd på de 
største utfordringene. 

– Været! Andøya er flat og ligger utsatt 
til, langt ute i havgapet. Spesielt vinden 
har bydd på utfordringer, med biler som 
har blitt ”befridd” for dører og containere 
snudd på hodet. Man har måttet være 
forsiktig med å åpne en bunt trekkerør 
når hele stabelen står og hopper i vinden 
og man må legge skuffa på den for at den 
ikke skal fly på havet. Hele brakkeriggen 
er bardunert til bakken. Likevel er det 
bare tre ganger vi har måttet kalle gutta 
inn på grunn av været, sier Andreassen. 

For ONOS har også avstanden hjem-
mefra vært krevende. Vinterstid har man 
måttet kjøre via Bjerkvik og Vesterålen. 
Det er en strekning på 37 mil en vei. Det 
har likevel gått med vanlige uker i stedet 

for skiftordning. 

Motivert
– Vi har kjørt på lange dager og innarbei-
ding av fredagene. Vi har fått god respons 
på det fra gutta. Noen har reist hjem, 
mens noen har valgt å være på Andøya 
også i helgene. Man er avhengig av at gutta 
er motivert for å få det til å gå rundt. De 
tøffe værforholdene har vært kilde til en 
av de viktigste lærdommene fra prosjektet: 
Folk må jobbe tett sammen og ta vare på 
hverandre. For bedriften har det viktigste 
vært å legge til rette for det. For eksempel 

ved å skaffe klær, briller, ansiktsmasker og 
annet utstyr som passer forholdene. For 
oss har det vært nytt å ha så mye som 40 
mann stasjonert så tett over så lang tid. 
Det å være tett på hverandre har skapt 
et samhold og tettere bånd innad. Det 
er en veldig positiv effekt, sier Lars Even 
Nordmo. 

De leide en av Forsvarets shelter-hanga-
rer til F16 som midlertidig verksted, for 
å holde maskinparken i drift og i le for 
været. 

Flyplassens militære formål har også 
stelt til utfordringer. Noen forventet, 

«Man har måttet 
være forsiktig 
med å åpne en 

bunt trekkerør når 
hele stabelen står 

og hopper i vinden 
og man må legge 
skuffa på den for 

at den ikke skal fly 
på havet.»

RULLEBANEN: Tre kilometer lang og 46 meter bred. En del av oppdraget var å utvide skuldrene. Maskin-
fører Jan Åge Larsen oppdaterer Lars Even Nordmo. 

LEDELSE: F.v. anleggsleder Leif 
Henning Nordahl i Lemminkäinen, 
daglig leder Lars Even Nordmo 
i ONOS og prosjektleder Stian 
Andreassen. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

SIDE 30



PROFILEN

Han har reddet en dame ut av skogen etter beskrivelse 
av et tre, skutt et tresifret antall elg, nesten revet av 
seg beinet, og han sitter i kommunestyret på Eidsvoll 
og er formann i viltnemda. Bare for å nevne noe.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Enkelte mennesker har opplevd så mye, 
har så mye kunnskap og så mye å fortelle 
at en stakkars journalist verken vet hvor 
han skal begynne eller hvordan han skal 
få plass til alt i et portrettintervju som 
dette. 

For å ta det siste først; plass til alt er 
det bare å glemme – det kunne vært 
skrevet en bok om Ole Randin Klokke-
rengen (60). Hvor skal man så begynne? 
Jo, la oss starte med hvorfor den sindige 
skogsentreprenøren med det lange skjeg-
get tidligere i år figurerte i aviser landet 
rundt. Til og med tidsskrifter i våre nabo-
land viet ham plass.

«Mediekjendis»
Det var i midten av mai i år at en 67 år 
gammel kvinne gikk seg bort i skogtrak-
tene ved Eidsvoll. Fortvilet ringte hun 
politiet og ba om hjelp til å komme seg 
ut av skogen. Politiet gjorde da det eneste 
fornuftige; de kontaktet Klokkerengen, 
som har tilbragt store deler av livet sitt i 
Eidsvolls skoger.

– Politiet ringte oss fordi de veit at 
vi er godt kjent i området. Den bort-
komne dama hadde forklart for politiet 
at hun satt under en stor gran som var 
litt krokete på toppen og som sto midt 
på en flate. Rutinene hos politiet i slike 
situasjoner er å kalle ut hele nødetaten, 
med politibiler, ambulanse og helikop-
ter. Men jeg skjønte med en gang hvor 
dette måtte være og foreslo at vi bare 
kunne dra inn og hente henne, forteller 
Klokkerengen. Som sagt så gjort; bare 
et par-trehundre meter inn i skogen satt 
kvinnen under det litt krokete grantreet 
hun hadde beskrevet.

– Hun var veldig glad for å bli funnet, 
men ville helst være anonym, og det 
skjønner jeg godt. Mediene fikk navnet 
mitt av politiet, og nyheten spredte seg 
raskt fra Romerikes Blad, via VG og andre 
aviser og medier, helt til helt til Sverige og 

Danmark, forteller han, nesten litt brydd. 

Syv generasjoner
Anleggsmaskinen møter Ole Klokke-
rengen hjemme på gården på Eidsvoll 
en sensommerdag. Inne på kontoret, 
foran en vegg overlesset med elg- og 
rådyrgevirer, sitter han og forteller om 
sin egen og familebedriften Krogsrud 
Sags historie, mens kona Gunn, som også 
er ansatt i firmaet, sitter ved siden av og 
går gjennom fakturaer.  

Klokkerengen er, som sin far, farfar 
og oldefar før ham, født og oppvokst på 
denne gården med samme navn.

– Det var tippoldefaren min som kjøpte 
stedet her, så jeg er vel den femte gene-
rasjon i familien som holder til her på 
gården. I tillegg bor både sønnen min og 
hans tre barn her, så vi er inne i syvende 
generasjon her nå, sier han. 

Utfører mange tjenester
Krogsrud Sag AS eies og drives i dag 
av Ole Randin Klokkerengen, broren 
Hans Petter Klokkerengen og sønnen 
Carl Randin Klokkerengen. Saga ble 
først bygget og satt i drift av onkelen til 
brødrenes bestefar, Ludvig Krogsrud, i 
1929. I 1979 ble det stiftet et AS og i 1980 
ble den første hogstmaskinen kjøpt inn.

– Bestefaren min drev med småbruk 
her, mens faren min drev som byggmes-
ter – eller de kalte det vel snekker den 
gangen. Eiendommen var opprinnelig på 
250 mål, men den har vokst underveis. 
Jeg har kjøpt en del arealer selv, og nå 
er den på 1500 mål – en middels stor 
skogeiendom, sier Klokkerengen.

– Krogrud Sag driver hovedsakelig 
som skogsentreprenør, men også med 
lastebiltransport, gravemaskiner og 
sagbruk, i tillegg til en del agentursalg 
og verkstedvirksomhet. Vi er dessuten 
konsulenter på utmark og jaktguiding, 
og vi jobber  for Statens naturoppsyn og 

henter inn påkjørte dyr når det er behov 
for det, sier han.

Og det er det ofte.

Fallviltgruppe
Som leder av viltnemda i Eidsvoll 
kommune, får Klokkerengen mange 
henvendelser fra både politi og privat-
personer om påkjørte eller skadde dyr. 

FORTS.

PROFILEN

– Alle kommuner har en fallviltgruppe, 
som rykker ut og henter skadde, ville dyr. 
Her på Eidsvoll består den gruppa av fem 
personer, og tre av dem er broren min, 
sønnen min og jeg. Vi har drevet med 
dette i en årrekke. Jeg skjøt min første 
skadde elg da jeg var 16 år, så det har blitt 
45 år nå, sier han og ler. 

– Det hender relativt ofte at elg, rådyr 

og annet vilt blir skadd eller drept i trafik-
ken. I et typisk år henter vi 30-40 elg og 
mellom 50 og 80 rådyr. Og det er bare de 
som blir drept; mange blir jo også frisk-
meldt. I 2011 hadde vi hele 158 utryknin-
ger. De avlivede dyrene frakter vi hjem hit 
til gården, hvor vi har godkjent viltmot-
tak. Gunn slakter alle dyrene før vi leverer 
dem til en lokal foredlingsbedrift. Vi har 

også måttet hente både ulver og hauker 
og andre dyr. I fjor vinter ble vi kalt ut 
for å hjelpe en hest som hadde satt seg 
fast under en forhekk på et iset jorde.  Vi 
kommer borti mye rart, konstaterer han.

Skutt over 1000 elg
Det er imidlertid ikke bare påkjørte elger 
Klokkerengen hanskes med. Som seg hør 

Skogsmannen fra Eidsvoll
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og bør driver han også jakt på fritida.
– Tidsregninga her på gården er før 

og etter elgjakta, sier han og humrer i 
skjegget. 

– Vi har et jaktlag som går tilbake i 
flere generasjoner – for øvrig det største 
jaktlaget i kommunen. Vi har dokumen-
tert historikk fra jaktlaget helt tilbake til 
1915, forteller han og viser fram en bok 
med gamle svarthvitt-bilder av jegere 
som viser seg å være fedre, bestefedre 
og onkler til de nåværende medlemmene 
i jaktlaget.  

Elgjakta varer fra 5. oktober og ut 
måneden. Da har de lov til å skyte rundt 
40 elg, fordelt på to jaktlag. Og kvota 
fylles opp hvert år.

– Vi har skutt over 1000 elg siden 1958 
i jaktlaget. Her kan du se vekt og størrelse 
på alle sammen, sier han og peker på en 
detaljert oversikt over samtlige elger som 
er skutt de siste 50 årene. Et avisutklipp 
fra 1976 forteller også om en jeger som 
under elgjakta klarte det uheldige mester-
stykket å kutte over to strømledninger 
i lufta med ett og samme skudd, slik at 
strømmen gikk i området. Den omtalte 
jegeren var naturligvis Ole Klokkerengen.

Interessert i alt
Klokkerengen er utdannet skogtekniker 
og landbruksmaskininstruktør, og tok 
handelsskolen før det. 

I tillegg til å drive en bedrift med svært 
varierte arbeidsoppgaver, er han leder for 
Eidsvoll Skogeierlag, han sitter i kommu-
nestyret for Senterpartiet, han er med 
i arbeidsgruppe Skog i den regjerings-
oppnevnte strategigruppen Skog22, han 
sitter i styret i andelslaget Mjøsen Skog 
SA, ett av åtte andelslag i Norges Skogei-
erforbund, og han er som sagt leder av 
viltnemda i kommunen og selvsagt også 
leder av fallviltgruppa. Det er altså ingen 
fare for å få fritidsproblemer med det 
første.

– Jeg er interessert i alt, slår han fast, 
og sender samtidig et stikk til de mange 
der ute som etter hans mening gir opp 
for lett og rett og slett er for late.

– Selv begynte jeg å kjøre tømmer da 
jeg var ganske ung. Jeg burde kanskje ikke 
si det, men jeg kjørte mine første 1000 
kubikk med tømmer da jeg var 12 år. Og 
siden har det gått slag i slag. Man burde 
ha betalt for det arbeidet man faktisk yter, 
ikke bare den tida man er på jobb. Det er 
dessuten alt for mye sykemeldinger nå for 
tida. Mange sykemelder seg selv om de 
kan bevege seg rundt; kanskje er de til og 
med hjemme og maler huset! Hvis man 

for eksempel har vært uheldig og revet 
av et ledd eller to på en finger, så behøver 
man ikke å bli sykemeldt. Fingeren er jo 
like vond enten man gjør en jobb eller ei.

Med knekula i hånda
Han snakker også av erfaring, Klokke-
rengen. Han var nemlig selv utsatt for en 
grotesk ulykke for en del år tilbake, hvor 
hele beinet hans nærmest ble revet av. 
Etter omfattende operasjoner ble beinet 
så vidt reddet, men Klokkerengen var 
mest irritert for at han ikke kunne jobbe 
på nesten en hel måned.

– Jeg var litt uheldig med en kvistmas-
kin og fikk kjørt en tømmerstokk mot 
låret, så beinet bare hang og dingla i noen 
sener og muskler. Lårbeinet holdt, men 
knekula kom ut i friluft og alle leddbånd, 
korsbånd og sidebånd ble selvsagt revet 
av. Jeg sto og holdt knekula i hånda, 
forteller han.

– Heldigvis var hovedpulsåra og nerve-
bunten intakt, og det var det som redda 
meg. Jeg fikk jo sydd på beinet igjen – de 
holdt vel på en seks-sju timer. Leggen ble 
også knust, men det ordna seg det også. 
Det hele var litt kludrete, for jeg kunne 
jo ikke jobbe på nesten en hel måned 
etterpå. I dag, nesten 20 år senere, hovner 
beinet opp når jeg sitter, og det kan være 
litt vondt av og til, men det hindrer meg 
ikke i jobben. 

Tidkrevende byråkrati
Hvordan ser så en helt vanlig dag ut for 
den allsidige skogsentreprenøren fra 
Eidsvoll?

– Det er aldri godt å si hva en normal 
arbeidsdag vil bringe. Hovedvekten av 
omsetningen vår kommer fra tømmer-

drift, og planen er som oftest å reise ut i 
skogen og hogge. Dukker det opp andre 
ting underveis og jeg ikke får gjort det 
jeg skal, så blir det gjerne litt kveldsar-
beid. I motsetning til tidligere, er planen 
for hoggingen ganske gitt nå, med klare 
leveringsplaner. Det er tidsfrister på alt 
man driver med, noe som lett fører til 
stress og jag. Industrien skal ha ferskvare 
og alle føler at man gjør for lite hele tida, 
sier Klokkerengen.

– En annen utfordring er det stadig mer 
omfattende regelverket man må følge. Vi 
må jo ha en koffert full av godkjennel-
ser for å drive lovlig, og det begynner å 
ta fryktelig mye tid. Det siste vi tok nå 
var kurs i varme arbeider, men beviset 
varer jo kun i fem år, før man må gjøre 
det på nytt. Videre må vi ta et 37-timers 
sjåførkurs for å kunne kjøre lastebil lovlig. 
Og vi må ha et eget ADR-sertifikat for 
å kunne kjøre diesel. Det har blitt så 
mye byråkrati, og jeg skulle ønske MEF 
kunne ta tak i dette. Jeg hører at dette er 
EU-regler, men så vidt jeg vet er vi jo ikke 
engang med i EU, sier han tørt.

– Når det er sagt, er det ingen tvil om 
at MEF gjør mye bra for bransjen. Jeg var 
selv med, som representant for MEF, på 
utarbeidelsen av det viktige Norsk stan-
dard-dokumentet NS8432 om alminne-
lige kontraktbestemmelser for skogsdrift. 
Likeledes er skogsmaskinindeksen, som 
MEF har vært pådriver for å få på plass, 
også meget verdifull for oss. Hvis indek-
sen går opp, kan man med god samvit-
tighet ta litt mer betalt, og samtidig ha 
noe konkret å vise til.

Uunnværlig kone
Når vi er inne på det å ta betalt. Det er 
altså kona Gunn, som Ole Randin giftet 
seg med i 1979, som tar seg av regnska-
pet i firmaet. I tillegg til masse andre 
oppgaver.

– Det er veldig viktig å velge riktig 
partner, særlig når hun skal være mor til 
dine barn, sier Klokkerengen spøkefullt, 
men med en alvorlig undertone.

– Gunn gjør alt mulig her i bedriften, 
og er helt uunnværlig. Hun sender ut 
regninger så vi får penger inn, og hun 
passer på at vi ikke kjøper mer enn vi 
har råd til. Hun hugger ved og brøyter 
snø, fører regnskap og slakter dyr. I tillegg 
gjør hun mye for datteren vår, som driver 
egen blomsterforretning med fire ansatte. 
Gunn ville helst ikke ha noe omtale i 
denne sammenhengen, men det synes 
jeg virkelig hun fortjener. Uten henne 
hadde vi ikke klart oss, slår han fast. n
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Land Rover Defender 
Fullt så dyr er ikke ur-SUVen Land 
Rover Defender. Den er spesiell, på godt 
og vondt. Entusiastene vil hevde at det 
fortsatt er en av verdens mest allsidige 
biler. Den trekker 3,5 tonn. Men det gjør 
mange andre også.  Den har god lasteplass 
bak gitterveggen. Men det har andre store 
SUVer også. Den er robust og tåler juling. 
Men det skal noe til for å konkurrere med 
uslitelige Hilux på den fronten. 

Som gravemaskiner kan Defenderen 
tilpasses eierens bruks- og jålebehov, med 
alt fra sperrer, snorkel, hjul og karosser-
ibeskyttelse til vinsj, ekstralys, takgrind 
og endog veltebur. 

Komfort? Nei. 
Hvis du kjører langt og hvis komfort 

er et avgjørende kriterium, så finnes 
det bedre alternativer enn Defender. 
Entreprenør-broder Discovery og milli-
onær-fetter Range Rover for eksempel, 
hvis vi skal holde oss i samme hus. Det er 
fullt mulig å kjøre 60-70 mil uten pause i 
en Defender, og likevel komme seg ut av 
bilen med egen hjelp. Nesten. Men det 

Prøvekjørt: Range Rover  Sport SDV8 og Land Rover Defender 2,2 LVX

Skjønnheten og udyret
Land Rover driver ikke 
med middels. Her er 
det ytterendene av 
komfortskalaen som 
gjelder. Vi har kjørt to 
biler fra hver sin ende. 
En deilig, heldags kjøre-
maskin og en kultbil med 
hilseplikt. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Range Rover Sport SDV8
«Kraftoverskudd» er et ord som gjerne 
brukes om biler av den litt kraftigere 
sorten. Range Rover Sport SDV8 har en 
4,4 liters V8 dieselmotor på 334 hester, 
transplantert fra storebror Range Rover. 
Ordet «kraftoverskudd» er høyst rele-
vant her. Men det er litt intetsigende også, 

inntil man sitter i bilen og kjenner på det. 
Det er noe naturstridig over at en så 

stor og tung bil stikker så lett av gårde når 
man trykker på gassen. Kraften og skyvet 
er som en semitrekkvogn uten henger, og 
kvikkheten er i beste GTI-klasse. Forbru-
ket spiller neppe noen rolle for de som 
kjøper denne. Men det er under literen på 
mila, hvis du vil vite det. Med 105 liters 

tank har bilen en generøs rekkevidde. 
Nye Range Rover Sport er oppda-

tert i tråd med storebror Range Rover. 
Som forgjengeren er det en blanding av 
luksus og sportslighet, I første omgang 
kom den med en 3 liters V6-er, som for 
alle praktiske formål er maskin nok til 
bilen. Med den røslige V8-eren blir den 
nesten en halv million dyrere, men også 

en utrolig deilig kjøremaskin. Kraften 
passer så inderlig godt til det gode chas-
siet og de flotte kjøreegenskapene. Hvis 
du kjører mye med tung henger kan du 
sikkert komme opp med et rasjonelt argu-
ment for den også, hvis du trenger det 
for å forsvare den halvannen millionen 
RR Sport SDV8 koster. NB: Det er før 
du begynner å krysse av på utstyrslista. 
Bilen vi prøvde kostet den nette sum av 
1,74 millioner kroner. 

Den veier forresten drøyt 2300 kilo, og 
trekker tre tonn. 

krever en viss entusiasme...
Defenderens grunnleggende konstruk-

sjon har vært den samme siden 1982: 
Karosseriet er en stålkonstruksjon kledt 
med aluminiumsplater. Det utgjør et aldri 
så lite helvete med galvanisk korrosjon. 
Møte mellom stål og aluminium gir galva-
niske spenninger, som på lengre sikt gir 
seg utslag til rustgjennomslag. Dørene og 
overgangem mellom vindu og karosseriv-

egg på sidene over bakhjulene er spesielt 
utsatt. Disse problemene er lite synlige 
på biler yngre en 8-10 år. Karosseriet står 
på en god, gammeldags stiv stålramme, 
med stive akslinger under. 

Innredningen fikk en skikkelig oppgra-
dering i 2007, med et noenlunde moderne 
dashbord og et varme- og ventilasjons-
system som faktisk fungerer. Da kom 
det også en 2,4 liters firesylindret Ford-

motor som erstattet en femsylindret 
BMW-motor. I 2012 kom dagens motor, 
som er en 2,2 liters  firesylindret sak fra 
PSA-gruppen. 

Den er litt mer stillegående og har litt 
mer dreiemoment enn 2,4-eren. Totalinn-
trykket er en motor som oppleves minst 
like moderne og «kjørevennlig» som i 
sammenlignbare biler. Hvis noe sånt 
skulle finnes. 

Vi kjørte spesialversjon LVX, laget i 
forbindelse med 65-årsjubileet for bilen. 
Bortsett fra fargekombinasjon og felger er 
det forsetene som utgjør hovedforskjel-
len på denne og en standard Defender 
av samme årgang. De ser tøffe ut, men vi 
mener standardsetene er bedre å sitte i.

STERK: Rang Rover Sport SDV8 byr på formidable 
krefter. 

HELDAGS: Her sitter man godt. Uansett kjøretu-
rens lengde. 

ENTUSIAST: Land Rover Defender laster, trekker 
og kommer seg fram. Krever en viss entusiasme 
for å funke som bruksbil.

INTERIØRET: Omtrent som da oppgraderingen kom 
med Puma i 2007.
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Samme hva slags bane du planlegger – jernbane eller skøytebane, 
veibane eller fotballbane – så er Leca Lettklinker perfekt som lett  
fylling. Til større anlegg tippes eller blåses den rett fra bilen. Det gir en  
hurtigere, lettere og rensligere løsning enn all annen fyllmasse. 
Den er lettere å avrette og nærmest selvstabiliserende. Med Leca 
Lettklinker får du i tillegg et bedre drenert og bedre isolert anlegg. 
Du slipper unna med mindre utgraving. Alt i alt sparer du tid – en 
fotballbane, for eksempel, er ferdig oppfylt og avrettet på tre dager. 
Og du vet jo hva tid betyr: Penger.

Du kan anlegge en jernbane på den. 
Eller en fotballbane.
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– Her er det  
nye muligheter
Den nye R-serien gir 
muligheter ingen Rototilt 
har hatt før. Norge-sjef 
Hans Röring i Indexator 
forklarer hvorfor. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Indexator har lansert en ny serie Rototilt, 
i tre modeller for bæremaskiner fra 10 til 
30 tonn. R-serien er produsert på en ny 
teknisk plattform som gir større mulig-
heter til å skreddersy Rototilten etter 
kundens behov. En helt ny høytrykkssvi-
vel er kjernen i den tekniske plattformen. 
Den gjør det mulig å kjøre redskap som 
krever mye olje. Det er for eksempel fullt 
mulig å sette en feiekost, en vibroplate 
eller en betongfres rett på Rototilten. 

Takfeier
– I Umeå var det for eksempel en entre-
prenør som satte en roterende feiekost 
på Rototilten. Han brukte gravemaskinen 
til å feie tak for snø, sier Hans Röring. 
Han er Norge-sjef for Indexator Rototilt 
Systems AB. 

Den nye R-serien har hydraulikkuttak 
direkte i godset på HK-festet. Her kan 
det settes på en hurtigkobling for uttak 
til hydraulisk utstyr. 

– Det eliminerer behov for slanger som 
kan lekke eller rives av. Det gir også bedre 
effekt, sier Röring. 

Til de minste Rototilt-modellene – 
for bæremaskiner 1,5 til 11 tonn – har 
Indexator nå lansert sine egne skuffer. 
Rototiltene RT 10, 20b og 30 leveres i 
pakke med pusseskuff, graveskuff eller 
smal skuff for kabelgrøfter. 

– Vi ønsker å være en mer komplett 
leverandør. En «one stop shop», med 
rototil, skuffer og klyper på ett sted. Det 
har vært stor interesse blant maskinfor-
handlerne, sier Hans Röring. 

Til nylig har Indexators Rototilt – det 
er forresten bare de som rettmessig kan 
bruke betegnelsen «Rototilt» – solgt sine 
produkter fra hovedkontoret i Sverige. 
Men fra i høst er de i gang med sitt 
eget selskap i Norge. Fire personer skal 

betjene norske maskinforhandlere med 
salg, verksted og delelager. Hensikten er 
å gi bedre service og raskere leveranser. 
Hans Röring er sjef for den norske avde-
lingen. n

UTTAK: Hans Röring peker på hy-
draulikkuttaket som gir nye mulig-
heter på Indexator Rototilt R-serie. 
Til maskiner 10-30 tonn.  

(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

SKUFF: De små Rototiltene 
leveres i pakkeløsning med 

skuffe. Til maskiner 1,5 til 
11 tonn. 

(FOTO: INDEXATOR) 
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Doffin – enklere 
enn ryktene skal 
ha det til?
Direktoratet for forvalt-
ning og IKT (Difi) arrang-
erte kurs om bruken av 
«nye Doffin», spesielt 
rettet mot leverandører.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det å finne fram til og regne på offentlige 
oppdrag skiller seg fra tilsvarende arbeid 
med private oppdrag. Ett av særtrek-
kene ved større offentlige oppdrag, er at 
konkurransene kunngjøres på den nasjo-
nale kunngjøringsdatabasen for offentlige 
anskaffelser, enkelt og greit kjent som 
Doffin. Mange har imidlertid opplevd 
at databasens brukervennlighet ikke har 
vært like enkel og grei. Og det var noe av 
det man ønsket å endre på da Direkto-
ratet for forvaltning og IKT (Difi), som 
forvalter Doffin på vegne av Nærings- 
og fiskeridepartementet, lanserte en ny 
versjon av databasen 1. januar i år. 

Med «barnesykdommene» ryddet av 
veien arrangerte Difi i slutten av august et 
kurs om Doffin, spesielt rettet mot leve-
randører. Der ble noen av endringene 
i den nye versjonen gjennomgått; først 
og fremst det nye og forbedrede søke-
verktøyet.

Kurset ble godt mottatt, men kanskje 
er det fremdeles en jobb å gjøre.

Ønsker stor bredde av 
leverandører
– Vi har fått mange tilbakemeldinger 
om at den nye versjonen av Doffin er 
enklere enn den forrige. Når man vet at 
staten kjøper inn varer og tjenester for 
400 milliarder kroner i året, og at alle de 

største konkurransene ligger på Doffin, 
så er det selvsagt fornuftig for leveran-
dører å kunne bruke dette verktøyet, sier 
seniorrådgiver i Difi, Tanja Huse-Fagerlie.

– Noen synes kanskje hele prosessen 
rundt offentlige oppdrag har vært litt 
tungvint og byråkratisk. Vi vil gjerne ha 
en stor bredde av leverandører, og ønsker 
ikke at de store vokser seg enda større på 
grunn av lover og regler og byråkrati. Det 

er også litt av grunnen til at vi arrangerer 
kurs som dette, for å vise leverandører at 
det å levere tilbud til det offentlige ikke 
behøver å være så vanskelig, sier hun.

Vil ha tilbakemeldinger
– Alle offentlige anbudskonkurranser 
med en verdi over 500 000 kroner skal 
kunngjøres i Doffin, mens det er frivillig 
for alle konkurranser under dette beløpet. 
Vi har hørt rykter om at bedrifter kvier 
seg for å delta i offentlige konkurranser, 
blant annet på grunn av både omfattende 
papirarbeid og tungvint Doffin. Det er 
gjerne de mindre leverandørene som 
synes dette er vanskelig. Da er det vår 
oppgave å drive veiledning og legge til 
rette så godt som mulig, supplerer Elisa-
beth Sundholm, også hun seniorrådgiver 
i Difi. 

– Vi skal være ærlige og si at det har 
vært en del innkjøringsproblemer med 
den nye versjonen av Doffin, og vi har 
vært gjennom en periode med mye rettel-
ser og oppdateringer. Nå kan vi endelig si 
at det fungerer bra, men vi forsøker stadig 
å gjøre verktøyet mer brukervennlig og vi 
ønsker tilbakemeldinger fra brukerne for 
å kunne oppdatere og utvikle det videre. 

Eget nettsted for leverandører
I forbindelse med utviklingen av den nye 
Doffin-versjonen – spesielt verktøyets nye 
søkemotor – ble det arrangert workshops 
bl.a. med leverandører, etterfulgt av en 
testperiode, før den ble lansert.

– Dette er jo først og fremst leverandø-
renes verktøy, og vi har prøvd å involvere 
dem underveis. Likevel er det mye å passe 
på og mange regler å forholde seg til. 
Derfor er det viktig for oss å gjøre alt så 
enkelt som mulig. Vi lanserte også nett-
stedet www.anskaffelser.no/leverandor i 
sommer, for at leverandørene skal ha et 
sted å gå inn og søke informasjon, fortel-
ler Sundholm.

– Nettstedet er såpass nytt at det frem-
deles oppdateres – vi legger faktisk ut en 
del nytt der denne uka.

– Uheldig
Daglig leder hos maskinentreprenøren 
Lindhaugen AS og styreleder i MEF avd. 
Østfold, Jan Olav Lindhaugen, deltok 
på kurset. Han er ikke overbevist om at 
søkefunksjonen er god nok, selv etter 
omleggingen, og han viste til et «live» 
eksempel på nettopp det. Da han søkte 
på anleggsoppdrag kun for Østfold, 
kom det opp oppdrag fra mange ulike 
fylker. Forklaringen var sannsynligvis at 

ordet Østfold var brukt ett eller annet 
sted inne i konkurranseteksten, men det 
hadde altså ingen sammenheng med hvor 
i landet oppdraget skulle utføres. 

– Uheldig, var Lindhaugens dom. 

Godt tiltak
– Vi opplever dessverre at den nye versjo-
nen ikke er noe særlig bedre enn den 
gamle. Utfordringen vår har vært at vi 
ikke er trygge på at vi finner alle oppdrag 
vi er ute etter. Og vi er fremdeles usikre, 
selv etter omleggingen. Søkefunksjonen 
har nemlig ikke blitt merkbart bedre. Når 
jeg legger inn Østfold i et søk, så kommer 
det opp jobber fra hele landet – den første 
er fra Nord-Aurdal! Det har skjedd at vi 
har gått glipp av oppdrag på grunn av at 
vi ikke har funnet det i Doffin. Det ender 
derfor med at vi søker på hele landet for 
deretter å manuelt plukke ut de som er 
relevante. Det er ganske tidkrevende, sier 
Lindhaugen. 

– I tillegg er det en utfordring med 
CPV-kodene (Common Procurement 
Vocabulary – et system av koder oppret-
tet av EU-kommisjonen for å klassifisere 
anbud, red.anm.), for det er så fort gjort 
å legge inn feil. Og hvorfor står det på 
engelsk når man logger seg inn; dette er 
jo en søkemotor først og fremst for det 
norske næringslivet. Det burde dessuten 
vært mulig å lagre søkekriteriene, slik at 
man slipper å legge inn et nytt søk fra 
gang til gang.

– Når det er sagt, var selve kurset et 
meget godt tiltak. Kursholderne «la seg 
flate» og innrømte at det har vært en del 
problemer i startfasen. De tok innspillene 
våre seriøst og var genuint interessert å 
videreutvikle dette så det skal bli så bra 
som mulig. Det var svært positivt, og det 
fører nok til at verktøyet blir bedre etter 
hvert, sier han.

For mer informasjon om Doffin og 
kurs/opplæring, ta kontakt med Tanja 
Huse-Fagerlie eller Elisabeth Sundholm i 
Difi. (tanja.huse-fagerlie@difi.no / elisa-
beth.sundholm@difi.no).

Difi arrangerer også flere leverandør-
tilpassede kurs denne høsten. Omtale av 
disse ligger på http://kurs.difi.no n

VEILEDERE: Tanja Huse-Fagerlie og Elisabeth Sundholm fra Difi ønsker tilbakemeldinger fra bru-
kerne for å kunne oppdatere og videreutvikle Doffin. 

HALVFORNØYD: Kurset var et godt tiltak, men 
Doffin kan fremdeles bli bedre, mener Jan Olav 
Lindhaugen fra maskinentreprenøren Lindhau-
gen AS og MEF avd. Østfold.
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Fellesskapet Bilfinger 
Stangeland er godt i gang 
med Eiganestunnelen. For 
Statens vegvesen er det 
landets største enkelt-
stående veikontrakt. 
For maskinentreprenør 
Stangeland er det mye 
jobb, men ellers ”business 
as usual”. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

STAVANGER: Eiganestunnelen er en del 
av hovedveien E39, som går Vestlandet på 
langs. Det er også en del av Ryfastforbin-
delsen, som skal knytte Nord-Jæren og 

Ryfylke nærmere sammen med Stavanger. 
Eiganestunnelen skal kobles til Hundvåg-
tunnelen, som konkurrent Risa bygger i 
fellesskap med Kruse Smith (se side 48). 

1. april ble kontrakten på Eiganestun-
nelen signert, og gravemaskinene satte 
skuffa i jorda. Det tok ikke mange dagene 
før Bilfinger Stangeland gikk i gang med 
den første store tekniske utfordringen, 
inne i Byhaugtunnelen. 

Stort prosjekt
– Eiganestunnelen skal gå under den. 
På det tynneste er det bare 1,7 meter 
overdekning. Det ble bygget to bruer 
inne i tunnelen som forsterkning av den 
delen. Det ble fylt pukk under bruene. 
Når Eiganestunnelen drives forbi, så skal 
pukken ”drysse ned” og man kan se opp 
i undersiden av bruene. Ikke langt unna 
skal tunnelen også gå over en kloakktun-

nel, sier assisterende prosjektleder Sverre 
Nergaard i Bilfinger Stangeland. 

Han har i åtte år vært ansatt i Stange-
land som prosjektleder på store prosjek-
ter. 

Nergaard ledet Stangelands arbeid 
med dobbeltspor på jernbanen Sand-
nes-Stavanger. Det er den største 
jobben selskapet har hatt, delt i tre sepa-
rate kontrakter. Eiganes er den største 
enkeltkontrakten. Bilfinger har ansvaret 
for tunneldriving og betongkonstruk-
sjoner, mens Stangeland har ansvar for 
utkjøring, veibygging og øvrige konstruk-
sjoner. Kontraktsverdien er 2,02 milli-
arder kroner totalt, med 60 prosent til 
Bilfinger og 40 prosent til Stangeland. 
815 millioner kroner, altså. 

Det er jo svære greier, og må da legge 
beslag på det meste av firmaets kapasitet? 

– Vi omsetter for en milliard i året. 

Høy aktivitet i Stavanger

Godt i gang med milliardkontrakten

UTLASTING: Ole Aleksander Risa 
er i gang med atkomsttunnelen 
til det som skal bli Eiganestun-
nelen. Cat 980-en er god å ha til 
utlasting. 

RIGGFØRER: Rune 
Rettedal er en av 200 
mann som kommer til 
å være i sving rundt 
årsskiftet.

PROSJEKT LEDER: Sverre Nergaard styrer de store prosjektene i Stangeland. 

TIPP: 3,5 millioner 
tonn stein skal fraktes 
fra tunnelen til Jåttå-

vågen. Her er det 
forbud mot å tippe 

rett i sjøen. Doseren 
skal flytte massen det 

siste stykket. 

FORTS.
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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

Flekkefjord Produkter AS
- gir deg gode opplevelser

Flekkefjord Produkter AS - Svegeskogen 11 - 4400 Flekkefjord   Tlf 38 32 70 70  post@graveutstyr.no
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Våre produkter blir produsert i Norge i RAEX 450 / Slitestål   -   Produsent av utstyr fra 0,5 til 55 tonns gravemaskiner
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Denne jobben er på 815 millioner på fire 
år. Det vil si at den tar drøyt 20 prosent 
av kapasiteten, regner Nergaard. 

Solid erfaring
Han er heller ikke særlig bekymret for de 
tekniske sidene av jobben. Utkjøring fra 
tunnel og veibygging har selskapet solide 
erfaringer med. 

– Det er ingen operasjon her vi ikke 
har gjort før. Gjennomføringstiden er 

den største utfordringen. Vi kom i gang 
noen måneder forsinket i forhold til tids-
rammen i utlysningen. Men dette vil vi 
prøve å ta inn, sier han. 

Prosjektet inneholder 
også et par andre ele-
menter som vil sette 
arbeidsfelleskapets 
fortjenestemulighe-
ter på prøver. Tunnelen bygges under 
sentrale deler av Stavanger. Det betyr at 

det foregår i nærheten av mye trafikk, 
bebyggelse og folk. 

– Nåværende E39 ligger rett utenfor 
anleggsgjerdet. Trafik-
ken skal legges om flere 
ganger i anleggsperioden, 
og opprettholdes med 
firefeltsvei hele tiden. 
Nedsatt fartsgrense og 

en rundkjøring spesielt for anleggstra-
fikken er de eneste tilpasningene vi har 

EIGANESTUNNELEN 

• Arbeidsfellesskapet Bilfinger 
Stangeland

• 3,7 km tunnel i to løp

• Kobles til Hundvågtunnelen

• 1,6 km firefelts vei i dagen

• 700 meter ramper

• Fire nye rundkjøringer

• Én anleggsrundkjøring 

• 1 000 000 faste kubikkmeter 
fjell 

• 54 000 biler pr døgn gjennom 
anleggsområdet

• 3 500 000 tonn stein fylles i 
Jåttåvågen

• 500 000 arbeidstimer for 
 Stangeland

• 8 500 kvadratmeter spunting

• 76 500 tonn / 285 000 
kvadratmeter asfalt dag -
sone+tunnel

• Samlet kontraktsverdi  
2,02 milliarder

• Fordeling Bilfinger Stangeland 
60/40

FAKTA

«Vi satser 
på omlasting 

bak stuff»

ATKOMST: Dette er kun en atkomsttunnel. Ho-
vedtunnelen får et tverrsnitt på opptil 13 meter. 
Bilfinger står for tunneldrivingen, og det skal 
drives fra fire stuffer samtidig.

fått gjøre, sier han. 
Vi besøkte anlegget i begynnelsen av 

august. Det er fortsatt tidlig i prosjek-
tet. 60-70 meter tilkomsttunnel er den 
eneste tunneldrivingen som har skjedd 
til da. Her blir massene kjørt ut i dagen 
med Stangelands Cat 980 og et par store 
Volvo hjullastere fra Bilfinger. Men lasting 
i dagen er kun en midlertidig løsning i 
startfasen, til tunneldrivingen kommer 
ordentlig i gang. Med totalt 11 kilometer 
tunnel og vei i dagen, og et tunneltverr-
snitt på opptil 13 meter er det mye masser 
som skal ut. Nergaard er tilbakeholden 
med detaljer om strategien i utkjøringen. 

Bak stuff
– Vi satser på omlasting bak stuff. Røysa 
skal flyttes bakover med store hjullastere, 
for å raskt rydde plass for neste salve. 

Fra kommende årsskifte kommer det til 
å være drøyt 200 mann fra begge selskaper 
i sving. På det meste skal det være drift 
på fire stuffer. 

Steinen som hentes ut av tunnelene 
fraktes til Jåttå. Der skal massene brukes 
til å fylle igjen Norwegian Contractors 
sine gamle tørrdokker som ble brukt til 
bygging av flere av oljeplattformene i 
Nordsjøen. Her skal det fylles ut land, 
og i en del av området skal bunnen heves 
ti meter og gjøres om til sjøbad. Akkurat 
det er litt vemodig for Sverre Nergaard. 

– Ja, jeg var med på å bygge de tørrdok-
kene på 80-tallet. Da jobbet jeg i Noteby, 
sier han. 

Konsulentfirmaet Noteby har senere 
gått inn Multiconsult. 

Transportavstanden fra riggområdet 
ved atkomsttunnelen til Jåttå er syv kilo-
meter. Kombinasjonen av massevolum og 
transportavstand gjør at Stangeland har 
valgt transport med tippsemi. n

OMDISKUTERT: Et så stort prosjekt midt i byen er 
omdiskutert. Her skiftes en 1200 mm avløpsled-
ning ut. Det var mye lokale reaksjoner på at trær i 
dette området måtte fjernes.

HJULLASTER: Tor Jone Aase kjører en Volvo L120F servicemaskin.

EIGANESTUNNELEN: En viktig del av E39 og Ry-
fast-forbindelsen.  (ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN) 
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Høy aktivitet i Stavanger

Ordre-rekord 
for Risa

Risa er i ferd med å grave fram påhugget til Hundvåg-
tunnelen. Selskapet nyter tidenes ordresituasjon.  
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

HUNDVÅG/STAVANGER: På det gamle 
verftsområdet Rosenberg på Hundvåg 
utenfor Stavanger er Risa på vei ned 
under bakkenivå. Forurensede masser 
skal bort, og det skal lages påhugg til 
Hundvågtunnelen. 

I arbeidsfellesskap med Kruse Smith 
har entreprenørselskapet fått kontrakten 
på Ryfast E05. Tunnelen under vannet 
mellom øya Hundvåg og Stavanger 
sentrum er en del av det omfattende 
Ryfast-prosjektet. Kontrakten er på 1,056 
milliarder kroner. 

På fastlandssiden skal tunnelen kobles 
til Eiganestunnelen, som Stangeland er i 
gang med sammen med Bilfinger (forrige 
side). 

Sikrer kompetanse
– En solid anerkjennelse til oss. Vi synes 
det er viktig at lokale entreprenører tar 
andeler i store prosjekter som dette. 
Vi sikrer en kompetanse som kommer 
samfunnet til nytte i framtiden, sier 
Risa-direktør Trond V. Tvedt. 

Risa og Kruse Smith har en samar-
beidshistorie som strekker seg hele 30 
år bakover i tid. 

Nylig bekjentgjorde Cat-importøren 

Pon Equipment at Risa har vært på stor-
handel. I forbindelse med en tur med 
mange av de ansatte til Cat-anlegget i 
Malaga, signerte Bjørn Risa en kontrakt 
på fire Cat 772 G tipptrucker og to Cat 
988 K hjullastere. 

Det er Risas største enkeltinvestering 
i utstyr noen gang. Maskinene skal etter 
avtalen leveres i januar. Gjetter du at 
utstyret skal settes på utlasting i Hund-
vågtunnelen? Det har du helt rett i. 

Tunnel
– En nødvendig investering som grunner 
i mange tunnelprosjekter framover. 772 G 
er en ny modell, og den første i sitt slag i 
Norge. Enormt bra kapasitet, godt diesel-
forbruk og selvfølgelig de beste sjåførene. 
Vi blir i stand til å levere mer effektivt. 
Det vil gi flere meter tunnel for pengene, 
sier Bjørn Risa. 

Risa var også laveste tilbyder på en 
kontrakt på RV 509 Sømmevågen vest 
og Flyplassvegen på Sola. 

– Sømmevågen og Hundvågtunnelen 
gjør at Risa har den største oppdragsre-
serven noen gang i selskapets historie, 
sier Trond V. Tvedt. n

HANDLETUR: Bjørn Risa tok ansatte med på Cat handletur i Malaga, Spania. (FOTO: PON EQUIPMENT) 

TIPPTRUCK: Fire Cat 772G tipptrucker og to 988K 
hjullastere kommer i januar. Går inn på utlasting i 
Hundvågtunnelen. (FOTO: PON EQUIPMENT) 

PÅ VEI: Tiårs forurensede masser må bort på 
veien ned til påhugget. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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Rivende skoleutvikling i Bergen
I en skolegård 4-5 
kilometer nord for Bergen 
sentrum står en 30-tonns 
Volvo-graver med klype 
og river ut gulvet av en 
gammel gymsal, mens 
storøyde elever følger 
spent med bak anleggs-
gjerdene.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Det er klart at barna synes det er spen-
nende med riving og stort utsyr. Når en 
stor graver klyper over en betongdrager 
med ett enkelt tygg, så er det jo artig å se 
på, selv for voksne, sier anleggsleder Svein 
Gunnar Bolstad hos den lokale entre-
prenøren Rivenes AS, som er ansvarlig 
for miljøsanering, riving og grunnarbei-
der ved Hellen skole i Bergenhus bydel 
i Bergen.

Brutalt og presist
I strålende sensommervær bivåner 
Anleggsmaskinens utsendte først en 
brutal riving og ødelegging med den kraf-
tige kloa. Gulvet i den tidligere gymsalen, 
hvor tusenvis av ivrige barn i kortbuk-
ser har spilt kanonball og innebandy, 
blir lekende lett omgjort til pinneved 
ved hjelp av noen enkle grep på spakene 
inne i maskinhytta. Like etterpå er det 
nesten komisk å se hvordan den åpenbart 
dyktige maskinføreren med stor presi-
sjon og pinlig nøyaktighet bruker den 
samme, store kloa til å nappe ørsmå rester 
av isolasjonsmateriale ut fra treverket i 
gulvet. Man strekker seg tydeligvis langt 
for å nå de strenge sorteringskravene på 
slike prosjekter.

– Det er krav om å sortere 60 prosent 
av all bygningsmasse, målt etter vekt. 
Vi har ikke oppsummert her ennå, men 
jeg har selv vært med på riveprosjekter 
der vi har vært oppe i en sorteringsgrad 
på 98 prosent, så vi bør ligge godt over 
60-prosentkravet her, spesielt siden det 
ikke er så mye restavfall her, sier Bolstad. 
Miljøfarlige stoffer er det derimot en del 
av.

– Vi fikk som vanlig en miljøsane-
ringsbeskrivelse på forhånd, hvor det 
er beskrevet i detalj hva som eventuelt 
finnes av miljøskadelige stoffer. På dette 
prosjektet var det en del asbest i skole-
bygget, som ble revet før gymsalen. Dette 

fjernet vi, pakket inn og kjørte til godkjent 
mottak. Videre fant vi ftalater i gulvbe-
legg og klorparafin og PCB i vinduer, som 
selvsagt også ble sortert ut og levert til 
godkjent mottak. I tillegg har vi behandlet 
alle tunge bygningsmasser som forurenset 

I SAKSA: Ingenting unnslipper den brutale kloa på Rivenes’ graver.

RIVESJEF: Anleggsleder Svein Gunnar Bolstad har full kontroll.

BRUTALT: Med rå 
makt blir den gamle 
gymsalen omgjort til 
pinneved.

FORTS.
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10000 timer uten slark !

Ta ett fast og sikkert grep om dine grave verktøy !
HARDLOCK   vårt nye glapp frie vendbare sikkerhetsfeste_______________________________________________
LÅSING AV BEGGE AKSELER  •  SIKKERHETSLÅS  •  SHIMSE FRITT

Den nye generasjon redskapsfeste

for gravemaskiner!

SMP Parts AB  •  PB 43  •  3051 Mjøndalen  •  Tel: 32875850  •  Fax: 32875855  •  E-mail: sven@smpparts.com / rune@smpparts.com
Besøks- og leveringsadresse: Tegleverksveien 100- 3057 Solbergelva  •  Internett: www.smpparts.com

HARDLOCK 

masse, og alt har blitt kjørt til godkjent 
mottak i henhold til forskriftene.

Tre byggetrinn
Hellen skole er en kommunal barneskole 
som ble åpnet i 1955. Den var den første 
nye skolen som ble bygget i Bergen etter 
den andre verdenskrig, og er dimensjo-
nert for 300 elever. Den pågående rivin-
gen er siste del av et større rehabilite-
rings- og oppgraderingsprosjekt, som 
bl.a. medfører at kapasiteten utvides til 
400 elever.

– Hele prosjektet har vært delt opp i 
tre byggetrinn, hvor trinn én og to var 
nesten identiske. Skolebygningen ligger i 
en vinkel med to omtrent like store deler, 
og de to første byggetrinnene gikk ut på 
riving, ombygging og påbygg på hver av 
disse fløyene, forteller Bolstad.

– For hvert byggetrinn ryddet skolen 
først ut det de skulle ta vare på, før vi 
begynte sanering for hånd. Vi tok ut elek-
troinstallasjoner, gulvbelegg, vinduer, alt 
som var fastmontert på vegger etc., før 
vi satte i gang med rivemaskiner og rev 
bærende konstruksjoner. Utenfor eksis-

terende skolebygg satte vi deretter i gang 
grunnarbeid for fundament til påbygg. 
Skolen har nemlig blitt utvidet i begge 
fløyer, noe som har gitt plass både til flere 
klasserom og ny gymsal.

– I dette tredje og siste byggetrinnet 
rives gymsalbygget fra 1966, som har vært 
brukt til undervisning mens de to under-
visingsfløyene ble ombygd. Til slutt skal 
vi etablere et nytt fordrøyningsmagasin 
under det som skal bli en ny sandvolley-
ballbane, og vi skal gjøre grunnarbeidene 
for en ny fotballbane, i tillegg den eksis-
terende ballbingen, sier han.

HMS-hensyn til nysgjerrig barn
Hva så med alle elevene på skolen? De 
som står og beundrer maskinene og 
maskinførerne i friminuttene; blir det 
tatt spesielle hensyn til dem? Barn kan 
jo være temmelig uforutsigbare.

– Når det gjelder HMS, har vi selvsagt 
hatt svært strenge regler og retningslin-
jer, i og med at det er barn rundt oss til 
enhver tid. Hele byggeplassen har vært 
avstengt med gjerder gjennom hele 
byggeperioden, så det har i hvert fall 
vært relativt krevende for barna å snike 
seg inn. Heldigvis har vi da heller ikke 

DESTRUKTIVT: Mens 30-tonneren river ut deler 
fra gymsalen, har den litt mindre 21-tonneren 
fått en stor del av gulvet i klypa.

GRUNNARBEIDER: Her skal det bli nye utearealer for skoleelevene.

FORTS.

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

Easygrader
Med nye EASYGRADER 200 fra Drivex øker du 
kjøretøyets effektivitet betraktelig så vel sommer som 
vinter.

Fordeler
 + Dreibart ± 20 grader
 + Kan brukes på de fleste traktorer og enkelt flyttes mellom 

ulike fabrikater
 + Kan raskt demonteres for redusert vekt og bedre bakkeklaring
 + Ulike hydraulikkalternativer tilbys
 + Hydraulisk eller mekanisk forlengelse
 + Rimelig
 + Lettmontert = lav monteringskostnad

S
ys

te
m

 e
ng

co
n

System engcon gjør
gravemaskinen mer

lønnsom

Les m
er:

www.drivex.se/easygrader
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www.liebherr.no

Ny Liebherr R914 Compact
Vektklasse:      14,7 – 16,6 tonn
Motoreffekt:     80 kW/109 HK

Liebherr har nå utvidet sin kompaktserie med den nyutviklede beltegraveren R914 Compact Litronic.
Med sin korte svingradius på bare 1,55 meter har R 914 Compact Litronic kompakte dimensjoner, men
fortsatt den samme høye ytelsen. Maskinen er ideell for arbeid på trange byggeplasser. Ny stor og
komfortabel hytte med lavt støynivå, helautomatisk aircondition, luftavfjæret førersete, touch screen
og mange andre små finesser som gir føreren meget god komfort, slik at produktiviteten holdes oppe
selv på lange arbeidsdager. 

Kontaktperson anlegg
Håkan Nyhaugen:  467 87 900

Kontaktperson industri
Sigbjørn Gaasø: 920 56 518

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

AT
03

12
6

Velg miljøvennlig med betong og mur, velg Systemblokk! 
Tlf. 35 06 00 00  –  E-post: mail@systemblokk.no  –  www.systemblokk.no

FOR DE VIRKELIG 
STORE OPPGAVENE
Når du behøver en støttemur som både skal være estetisk og 
kraftfull, er ReCon et suverent valg. Blokkene har en unik 
utforming som gjør kurver og vinkler enkle å legge.
Kraftfull, stilig og enkel!

RECON WALL ®

MASKINSTABLES!

Hva: Riving, rehabilitering og 
utbygging av Hellen skole i 
Bergen.

Byggestart: Januar 2012

Ferdigstillelse: Oktober 2014

Entrepriser: Rivenes AS har 
miljøsanering, graving og grunn-
arbeid og er UE av hoveden-
treprenør Backer Entreprenør. 
Landås Hage og Boligservice AS 
har kontrakt på uteområdet.

Kontraktssum: Rivenes’ kontrakt 
er på NOK 8,6 mill. (eks. mva.) 

Byggherre: Bergen kommune

FAKTA

hatt noen episoder der det har skjedd. 
Det virker også som om skolen selv har 
hatt stort fokus på dette og sannsynligvis 
informert elevene godt, sier Bolstad.

– Skolen har for øvrig vært i kontinuer-

lig drift helt siden oppstarten av prosjek-
tet i 2011. Alle elevene har tilbragt ett år 
i gymsalbygget, mens deres fløy har blitt 
ferdigstilt. Nå som det går mot slutten 
av prosjektet og alle elevene er tilbake i 

skolebygget, er det kun uteområdet som 
blir berørt. Det er litt mindre uteareal å 
boltre seg på akkurat nå, men når det 
hele er ferdig før vinteren blir det bedre 
enn noen gang, forsikrer han. n

MODERNE: Den nye, påbygde delen av den ene undervisningsfløyen.

Uponor er en internasjonalt ledende leverandør av systemer for VVS og infrastruktur.  
Kosernet hat virksomhet i mer enn 100 land. Les mer on våre systemer og produkter på Uponor.no

Uponor IQ – tilpasset kravnivå
Ta et smart valg uavhengig av størrelsen på overvannprosjekt ditt. Uponor IQ 
har ferdige løsninger i dimensjoner fra 200 til 2500 mm. hver dimensjon er  
optimert for sine behov. Alle er lette å installere og har lang sikker levetid.

                         – et komplett  
overvannssystem for hele samfunnet*

Uponor IQ  

*Uponor IQ har et overvannsystem 
som passer for jord- og skogbruk, 
transport og kommunale prosjekter

Besøk oss på rototilt.se

Leadership 
by Choice

Vi har valgt side.  Din side.
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– «Hva? Du tuller vel?» er ofte reaksjonen 
når jeg forteller folk hva jeg skal bli. Flere 
har spurt meg grundig ut om det faktisk 
kan være sant, sier Haugland (24) og ler.

– Venninnene mine, som går på økono-
mistudier eller skal bli lærere og sykeplei-
ere osv., skjønner nok heller ikke helt hva 
jeg holder på med, men de støtter meg jo. 
Det samme gjør heldigvis min nærmeste 
familie. De vet at dette virkelig passer 
for meg, og støtter meg hundre prosent. 

– Ærlig talt så er jeg ikke så veldig glad 
i kvinnedominerte yrker. Jeg føler jeg 
kommer mye mer overens med mennene 
– de sier det de mener, på godt og vondt, 
og det er ikke så mye intriger. Jentene har 
en tendens til å si det meste bak ryggen 
på hverandre.

Panservogner og håndgranater
Den blide bergensjenta er altså lærling 
i fjell- og bergverksfaget, hvor hun blir 
fulgt opp og veiledet av Opplæringskon-
toret for anleggs- og bergfagene (OKAB) 
i Hordaland og Nord-Rogaland. Hun har 
gått VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 
Anleggsteknikk, og er nå ute i første års 
praksis hos den lokale maskinentreprenø-
ren Stensland & Tyssøy, hvor hun begynte 
for fire uker siden. Hvordan kom hun på 
at det var nettopp bergsprenger, av alle 

ting, hun ville bli?
– Etter å ha tatt tre år med studiespe-

sialisering [tidligere allmennfag, red. 
anm.] på videregående skole, var jeg ett 
år i Forsvaret. Jeg var i hæren på Skjold 
og hadde egentlig et ønske om å fortsette 
der, kanskje for å gå videre med spreng-
ning eller tanks, forteller hun.

– Jeg er jo litt guttejente og trives 
med en spennende og fartsfylt hverdag. 
I Forsvaret fikk vi ikke lov til å være med 
å sprenge uten å ha noen form for spreng-
ningsbakgrunn, men vi fikk kaste hånd-
granater, og det var skikkelig gøy. Det 
viste seg imidlertid at det var skyhøye 
karakterkrav for å komme videre – langt 
over fem i snitt – så det ble med tanken. I 
stedet fant jeg ut at jeg ville gå veien om 
bygg- og anleggslinja. Men først jobbet 
jeg to år på en barneskole mens jeg tok 
opp fag. Jeg søkte også på krigsskolen, 
men kom ikke inn der heller. 

Racingsykkel og driftingbil
Bygg- og anleggslinjen kom hun derimot 
inn på. Hun tok første året på Arna vgs. 
og andre året på Os vgs.

– Hele grunnen til at jeg begynte på 

bygg- og anleggslinjen var for å kunne gå 
videre med sprenging. Hadde jeg visst det 
jeg vet nå, hadde jeg selvfølgelig tatt bygg 
og anlegg med én gang. Da jeg var yngre, 
visste jeg ikke helt hvilken retning jeg 
skulle gå. Jeg visste bare at jeg ikke ville 
sitte for mye i ro, men ut og bevege meg, 
forteller hun. Det gjelder også på fritiden.

– Jeg har planer om å ta motorsyk-
kellappen, og har et ønske om å kjøre 
racingsykkel. Dessuten har jeg veldig 
lyst til å kjøre driftingbil; du vet der det 
handler om å ligge mest mulig sidelengs 
og lage mest mulig røyk, ler hun.

– Som bergsprenger blir det også 
varierte dager med mange utfordringer, 
i tillegg til at man får se raske resultater. 
Og så er det ikke til å komme fra at det 
gir et visst adrenalinkick når man fyrer 
av en salve.

Passer ikke alle
Stensland & Tyssøy har sprengt bort 
nesten 6000 kubikkmeter fjell og kjørt 
vekk 20 000 kubikk løsmasser fra tomta 
på Haukeland sykehus, for å gjøre plass til 
et nytt sengebygg. Da Anleggsmaskinen 
er tilstede på anleggsplassen, gjennom-

føres nok en sprengning, og den uredde 
lærlingen er med i alle faser av jobben. 
Hun bistår boreriggoperatøren når han 
borer hullene, hun senker sprengstoff 
ned i hullene og fyller på med grus, og 
hun veileder gravemaskinføreren når 
han legger på sprengningsmatter. Når 
salven går av, står hun og de andre på 
trygg avstand, mens hun sannsynligvis 
kjenner på dette adrenalinkicket hun 
beskriver.  

– Hun klarer seg meget godt så langt. 
Hun er en tøff jente med mye stå-på-vilje, 
sier Jan Helge Brendsdal i Stensland & 
Tyssøy. Han er selv bergsprengningsleder 
og faglig leder for Haugland. 

– Dette er jo en fysisk tung jobb, som 
ikke passer for alle. Og man må tåle å 
være ute i all slags vær. Så her nytter det 
ikke å stoppe opp for å lakke negler, sier 
han og ler. 

Lærlingebedriften kan imidlertid ikke 
garantere henne jobb når hun er ferdig 
med prøvetida.

– Vi er jo avhengig av konjunkturene, 
som alle andre, og vet ikke hvordan 
markedet ser ut om to år når hun er 
ferdig. Men fortsetter det som det har 

vært i det siste, så har vi definitivt behov 
for flere bergsprengere, sier Brendsdal.

Må bevise
Hva synes hun selv, etter en knapp måned 
i arbeid? Hvordan er det å være eneste 
kvinne på prosjektet og en av svært få 
kvinner i hele landet med denne typen 
jobb?

– Jeg stortrives så langt, både med 
arbeidsoppgavene og kollegaene. Men 
det er klart at som kvinne må jeg bevise 
at jeg har noe her å gjøre; at jeg tør å 
få møkk under neglene og ikke er redd 
for å ta i et tak. For det er klart det kan 
være tungt arbeid. 25-kilos kasser med 
dynamitt og 10-kilos bøtter med singel 
– ofte en i hver hånd – må bæres opp 
og ned byggegroper. Heldigvis liker jeg 
godt å trene, spesielt styrke, og jeg er så 
heldig å ha treningsstudio i kjelleren der 
jeg bor, forteller Haugland.

– Det er nok heller ikke alle som liker 
å ta imot beskjeder fra en ung jente. Man 
må være litt mentalt sterk og tåle en del 
kommentarer og bemerkninger. Men jeg 
har mine grenser, og finner meg ikke i hva 
som helst, sier hun bestemt. n

Hun blir Vestlandets første kvinnelige bergsprenger
Nede i en byggegrop 
ved Haukeland sykehus 
i Bergen, blant grave-
maskiner, borerigger, 
armeringsjern og spreng-
stoff, står lærlingen Lene 
Haugland (24). Hun trives 
i mannsdominerte miljøer 
og ønsker en utfordrende 
og fysisk arbeids-
hverdag. Målet er å bli 
bergsprenger.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

BORERIGG: Hun får prøve seg i boreriggen alle-
rede.

DIRIGERER: Haugland hjelper maskinføreren med 
å plassere sprengningsmatter.
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Lintho Maskin AS  | 1850 Mysen | Tlf. 69 87 70 50 | www.lintho-maskin.no | post@lindtho-maskin.no

PRITEC VAKUUMLØFTER
Effektiviser håndteringen av granitt og betongstein!

Kontakt oss for mer informasjon og demo

Verktøy for:
       ✔ Belegningsstein
              ✔  Kantstein, granitt og betong
                     ✔  Heller, granitt og betong
                            ✔  Gangbaneheller
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Trygt grep uten slark

SMPs nye hydrauliske HK-
feste er noe for seg selv. 
– 10 000 timer uten slark. 
Garantert, lover Sven 
 Martinsen. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no 

SMP Parts AB har dette året begynt å 
selge sitt nye hydrauliske HK-feste. Det 

bygger på den nyutviklede låseløsningen 
«S-system», som baserer seg på en eksen-
trisk vals. Valsen griper rundt akslingen 
på skuffa og gir full låsing. 

– Fullstendig. Andre typer HK-fester 
må ha en slark for å gjøre det mulig å 
huke skuffa innpå. Denne slarken vil alltid 
bli større med slitasje. Valsen på dette 
systemet gir en fullstendig låsing. Det er 
ingenting som beveger seg, og dermed 
ingen slark som kan utvikles. Dessuten 

har den en sikkerhetslås som forhindrer 
at man mister skuffen, sier daglig leder 
Sven Martinsen i SMP Parts sin norske 
avdeling. 

HK-festet kom i første omgang i model-
lene S-60, 70 og 80, for bæremaskiner 
12-40 tonn. Nå i høst kommer det også 
på SMPs rototilter. 

– Dermed får man den samme sikre, 
slarkfrie låsingen både med og uten roto-
tilt, sier Martinsen. 

Tidligere i år kom SMP også med et 
nytt HK-feste for maskiner over 40 tonn. 
Her er det gjort store besparelser på vekt 
og fysisk størrelse. 

– Ingen byggehøyde. Og HK-festet for 
en 50-tonner veier bare 290 kilo. Det er 
utstyr som vanligvis veier 8-900 kilo. 
Dermed frigjøres det mer vekt til produk-
sjon, sier Sven Martinsen. n

LÅSING: Sven Martinsen med SMPs hy-
drauliske HK-feste Hardlock. Den røde 
eksentriske valsen sikrer slarkfri låsing. 

(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

LETT: HK-feste til større maskiner. Veier 290 kilo 
til en 50-tonner.                              (FOTO: SMP PARTS) 
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MOSS: Jørgen Hermansen driver SH 
Anlegg AS i Fredrikstad sammen med 
Øystein Svendsen. De har tre Cat-gra-
vere i drift, og har planer om å kjøpe en 
ny maskin i nær framtid. Det skal være 
en korthekker på oppunder 15 tonn. Ett 
kriterium er spesielt viktig for valget: 

– Vi driver en del med sprengning for 
andre entreprenører. Graveren må kunne 
løfte og håndtere skytematter, sier Jørgen 
Hermansen til Anleggsmaskinen. 

Testet på egen hånd
Han stoler ikke helt på selgernes ubetin-
gede løfter om at maskinene greier både 
det og mere til, så han tok skjeen i egen 
hånd. I forbindelse med besøk på Anlegg-
streffet i Moss pukkverk den siste helgen i 
august lempet han en 12-1300 kilos skyte-
matte i dumperkassa på firmaets Volvo 
FMX tippbil, kjørte til Moss og tippet 
matta inne på utstillingsområder. Her 
fikk han prøvd fire forskjellige, aktuelle 
maskiner på den samme oppgaven: Cat 
311, Volvo ECR 145, Kobelco SK 140 og 
Hitachi ZX 135. 

– Volvoen bikka litt. Kobelcoen var 
mest stødig. Nå har vi fått prøvd, så får 
vi se hva det blir til. 

Det var den umiddelbare og eneste 
kommentaren Hermansen hadde etter 
lørdagens improviserte test. 

På messetur med skytematte
Jørgen Hermansen skal kjøpe ny korthekkgraver. Den 
må kunne løfte skytematter. Han tok like godt med seg 
en skytematte til Anleggstreffet i Moss, der han fikk 
prøvd flere aktuelle maskiner. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Liten særing
Mecalac 6MCR (bildet) er ikke som andre 
anleggsmaskiner. Den går fort, og ter seg 
som en blanding av graver og beltegående 
skid-laster. Klatrer som en geit gjør den 
også. Importør Normann Olsen Maskin 
AS viste den i Moss. Se video av den på 
nett: 
www.youtube.com/anleggsmaskinen
www.facebook.com/anleggsmaskinen

Ankerløkken hadde med seg en fersk 
nyhet til Anleggstreffet i Moss: En Furu-
kawa 375 FXJ, for bæremaskiner på 
25-42 tonn. Det er den andre modellen i 
FXJ-serien, etter at storebror 475 ble vist 

i Haugesund og Trondheim tidligere i år. 
FXJ-serien har ingen sidebolter  - også 

kalt samlebolter. 
–  Færre komponenter og mindre 

vedlikehold. Smalere er den også, sånn 

at det er lettere å komme til i smale 
grøfter. Den har opptil 20 prosent mer 
effekt i slagene enn F35XP som den 
erstatter, sier David Netskar i Anker-
løkken. 

PIGG: David Netskar i Ankerløkken 
med nye Kurukawa 375 FXJ. Ny hammer

TESTET: Jørgen 
Hermansen fra Fredrikstad 

dro med sin egen skytematte 
til Anleggstreffet i Moss. 

(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

SELGER: – Den bikka litt, sier Jørgen Hermansen til 
Volvo-selger Svein E. Olsen. 

FORTS.
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Finn ut mer på www.zirius.no/mef

SPAR�TID��–��OPPNÅ�FULL�OVERSIKT��–��FÅ�BEDRE�ØKONOMI

Zirius – Modulbasert økonomistyring tilpasset 
entreprenøren gir deg:
✔  Raskt total økonomisk oversikt i prosjekter og delprosjekter
✔  Elektronisk lagring, håndtering og sending av bilag og dokumentasjon
✔  Maskin-, time- og materiellregnskap

 Jobb smartere...
med riktig verktøy!

Anleggstreffet ble for andre gang arran-
gert i Moss Pukkverk, etter at det i en 
årrekke har holdt til i Svingen Pukkverk 
i Halden. Mens det i fjor var 22 utstillere, 
så var det i år hele 35 utstillers som stilte 
opp på utstillingen. Nytt av året var det at 
treffet ble arrangert av MEF-avdelingene 
i Østfold og Oslo/Akershus i samarbeid, 
der sistnevnte var nykommeren. 

– Nytt er også at det satses stort på et 
kveldsarramgement med festtelt, ølserve-
ring og et kjent band. Vi er godt fornøyd 
med den store interessen fra utstillere, 
sier distriktssjef Espen Alvestad i MEF 
region øst. 

Konsert og konkurranse
Det har ikke blitt gjort opptelling på 
antall besøkende til arrangementet, men 
arrangørene melder om flere besøkende 
enn i fjor. 

Lørdag kveld ble det arrangert konsert 
i messeteltet med bandet Hellbillies. Med 
plenty lydanlegg og langt til nærmeste 
nabo lå det godt til rette for en frisk 
lydopplevelse. 

Maskinførerkonkurranse var det 
naturligvis også. 20 deltakere slapp en 
bolt ned i halsen på ei plastkanne med 

en gravemaskin. Nils Burum var kjap-
pest, og innkasserte en hjullastermodell 
i premie. n 

SPENT: Nasta-selger Sjur Wethal følger spent med. Kan Hitachi ZX135 løfte skytematta?   (FOTO: JØRN SØDERHOLM)

KONSERT: Hellbillies dro til med voksne toner på kvelden.                                            (FOTO: ESPEN ALVESTAD) 
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AKTUELT

STÅLTANK

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

Tlf. 92 41 98 00 www.veratank.no

ADR-TANK
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Masseberegning på direkten
Med Trimbles siste nyhet 
kan du gjøre kartleg-
ging og masseberegning 
uten å forlate bilen. Kjør 
forbi i 50 km/t, så får 
du punktsky og målbare 
panoramabilder. – Vi gjør 
det enklere for entre-
prenører å gjøre målinger 
uten landmålere, sier Joh 
Einar Solhaug og Eirik 
Karlsen i Norgeodesi. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sensorer
– Løsningen kombinerer flere sensorer i 
samme system. Lidar laser, foto og GNSS*. 
Man kan også koble til et ekkolodd. All 
informasjonen kommer ut av utstyret 
gjennom én kabel. Det hele styres fra en 
robust PC som følger med. Man sparer 
mye tid på datainnhenting ved at mye 
informasjon kan hentes inn på kort tid. 
Det er trygt. Man kan kjøre på veien i 
stedet for å stå ute for å måle. 

Det sa Jörg Amend på den norske 
premierevisningen av utstyret. Han 
er Trimbles ansvarlige for MX2-salg i 
Europa. Det skjedde da Norgeodesi invi-
terte til åpen dag i forbindelse med åpnin-
gen av sin nye salgsavdeling på Kløfta, 
nord for Oslo. 

Amend understreket at MX2 er utstyr 
for å gjøre større målinger og kartleggin-
ger i en fei. 

– Ikke forvent nøyaktighet under en 
centimeter. Dette er utstyr for kartleg-
ging, ikke pinlig nøyaktige målinger. Man 
oppnår en nøyaktighet ned til 2-3 centi-
meter. Det leveres med èn eller to lasere, 
etter behov. Èn laser er nok til å lage en 
røff terrengmodell, for grovere kartlegging 

og masseberegning. Med to lasere blir det 
mer presist. Da kan utstyret også oppdage 
detaljer som stolper og hushjørner, sa han. 

I en by i Sør-Frankrike har MX 2 
montert på en ATV blitt brukt til å måle 
en strand, for å finne ut hvor mye sand 
som må fraktes inn for å kompensere for 
erosjon. Utstyret leverer fra seg en kombi-
nasjon av punktsky og navigerbare bilder 
á lá Google Streetview. Herfra kan det 
senere hentes ut måleinformasjon fra et 
hvilket som helst punkt i bildene. 

Enklere å samle inn data
Men det er jo ikke helt gratis, da. Norge-
odesi leverer MX2 fra 970 000 til to milli-
oner kroner, alt etter oppsett. 

– Dette føyer seg inn i et produktspek-
ter som gjør det stadig enklere å gjøre 
presises målinger, både for stikningsfir-
maer og entreprenører.  Entreprenører er i 
ferd med å hoppe bukk over landmålerne. 
De sliter med å få tak i landmålere nok, 
men må likevel gjøre målinger. Dette er 
utstyr som gjør det enklere, sier daglig 
leder Joh Einar Solhaug i Norgeodesi. 

– Mangel på landmålerkompetanse er 
et globalt problem. Vi prøver å forenkle 

feltarbeidet. Vi gjør det enklere å samle 
inn data. Så kan landmålere behandle 
dataene etterpå, supplerer Tomas Larsson. 
Han er Trimbles salgssjef for Nord-Eu-
ropa.

Fra før tilbyr Trimble utstyr for enkel 
fotogrammetrimåling fra luften med 
drone, fra bakkenivå med roveren V10 
og nå fra bil med MX2. n

*GNSS
Global Navigation Satelite 
System. Fellesbetegnelse på 
 satelittbaserte navigasjons-
systemer. 

GPS er mest brukt. Amerikansk. 

GLONASS er også fullt utbygd. 
Russisk. 

GALILEO er på vei. Europeisk. 

Compass kommer (kanskje). 
Kinesisk. 

IRNSS kommer (kanskje). Indisk. 

Så det er ikke GPS, alt som navi-
gerer i verdensrommet.

KLØFTA: Trimble MX2 heter løsningen. 
Det er en mobil 3D-scanner for montering 
på alle typer kjøretøy, i kombinasjon med 
kamera, dobbel GNSS* og mulighet for 
korrigering mot CPOS (SIM-kort) eller 
basestasjon (radio). Systemet leveres som 
en komplett enhet, klar til å monteres 
på en bil, ATV, anleggsmaskin, båt eller 
hva som helst annet som beveger seg på 
overflaten. I en tunnel eller andre områder 
uten GPS-dekning kan utstyret få korri-
gering fra en DMI avstandsmåler på hjul. 

NY: Joh Einar Solhaug (t.v.) og 
Eirik Karlsen ønsker velkommen 
til ny avdeling for Oslo nord. 
Norgeodesis hovedkontor er 
fortsatt i Bærum. Solhaug holder 
i en Trimble V10 fotogram-
metri-rover med en R10 GPS 
på toppen. Mellom dem står 3D 
laserscanneren Trimble TX8. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

SKRÅ: Trimble R10 GNSS (GPS) med prisme, for 
kombinasjon med enmanns-totalstasjon Robotic. 
R10 kompsenserer for helling, og måler punktet 
der stanga møter bakken. Eirik Karlsen demont-
strerer for Karl Helge Askim fra Statens Vegvesen.

(FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

BILMONTERT: Slik ser  
Trimble MX 2 ut klar til bruk. 

(FOTO: TRIMBLE) 



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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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 BELTEGRAVER ZX135US-5

KORT, 
MED LANG 

REKKEVIDDE!  

Beltegraveren ZX135US-5 er en av våre mest 
solgte maskiner. Maskinen med korthekk 
er en svært allsidig og stabil beltegraver. En 
stille, oversiktlig og komfortabel førerhytte - 
gjør denne maskinen til en favoritt også blant 
sjåførene. 

Vil du vite mer om våre maskiner? 
Ta kontakt med din lokale maskinselger.
Se mer på www.nasta.no
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Transportmessa 2014

Saltvikplogen er tilbake

DET SKJER DET SKJER

Ny dumperkasse
Zetterbergs satte sine beste folk på å lage en ny 
dumperkasse. Den skulle være penere, lettere og 
lavere enn forgjengeren. Det gikk bra.

På Transportmessa var det norsk premi-
ere på nyheten, etter at den ble vist første 
gang på Elmia Lastbil i Sverige noen uker 
tidligere. Utviklingsjobben tok halvannet 
år. Den nye kassen skulle være bedre på 
tre områder: Design, vekt og byggehøyde. 

Vi tar det med vekten først. Det er jo 
der pengene ligger, i form av mer nytte-
last. 

– Den har blitt 20 prosent lettere. I 
620-lengde har den blitt 650 kilo lettere, 
mens den 450 lange kassa har blitt 500 
kilo lettere, sier administrerende direktør 
Lars Erfäldt i Zetterbergs. 

– Hvor ligger den vektreduksjonen? 
– Primært i en bedre bunnkon-

struksjon. Vi bruker stål i en sterkere 
500-kvalitet i stedet for 450. Den er 
lettere og mer fleksibel. Det vil si at den 
tåler mer i forbindelse med lasting. Her 
har vi benyttet oss av egenskapene i stålet, 
sier utviklingsansvarlig Martin Beckman. 

Bedre kvalitet og utseende
Forbedringen i stålkvalitet skal gjøre at 
slitestyrken er den samme eller bedre, til 
tross for lavere vekt og mer fleksibilitet 
i bunnen. 

Byggehøyden – det vil si avstanden 
mellom bilens ramme og undersiden av 
kassa – er redusert med seks centimeter, 
fra 403 til 340 millimeter. Det gir bedre 
stabilitet på bilen. Ettersom totalhøyden 
også er redusert skal det bli litt lettere for 
den som laster å se over kanten. Automat-
lemsylinderen har i denne endringen blitt 
flyttet høyere opp enn før. Også designet 
har vært viktig for Zetterbergs å ivareta. 
Dels på grunn av utseende, dels på grunn 
av funksjon. Derfor har en industridesig-
ner vært med på utviklingslaget. 

– Det skal se bra ut, tilpasset utseendet 
på moderne lastebiler. Dessuten er det 
designet inn noen smarte løsninger der 
viktige komponenter er boltet i stedet for 

sveist fast. Dermed er hyttebeskyttelsen, 
skjermene og strølemmens innfesting 
i veggen enkle å skifte ut hvis de blir 
skadet, sier Lars Erfäldt. 

Zetterbergs opplyser at de nye kassene 
kan bestilles nå, for levering i januar. De 
leveres i alle versjoner som før. Nå kan 
Scania-kunder bestille bilen levert med 
Zetterbergs-kasse, direkte fra Norsk 
Scania. Dette gjelder i én standardlengde 
på 4,60. For versjoner og andre merker 
må kassene fortsatt kjøpes av Zetterbergs 
forhandlere. 

– Prisen da? 
– Samme som utgående modeller. Men 

med en kasse som tar 5-600 kilo mer 
nyttelast blir det et hyggeligere regne-
stykke, smiler Lars Erfäldt. 

DUMPER: Det er ikke hver dag Zetterbergs kom-
mer med ny dumperkasse. Administrerende direk-
tør Lars Erfäldt og utviklingssjef Martin Beckman 
er stolte over 20 prosent lettere kasse. 

FOTO: JØRN SØDERHOLM

LAVERE: Den nye 
kassen sitter 6 cm 
lavere på bilen, og blir 
dermed mer stabil.
FOTO: JØRN SØDERHOLM

GARDERMOEN: Vi møtte Ole Saltvik 
på Kran og hydraulikk AS sin stand på 
Transportmessa, høstens store happening 
for lastebilfolket. Her viste han fram FDA 
280, selskapets nyeste plogmodell. Mer 
om den til slutt. 

Han har drevet Saltvik Mek AS (tidli-

gere Saltviks mekaniske verksted AS) i 
Bjerkvik siden faren Kristian døde i 2006. 
Selskapet med syv ansatte jobber mye 
med alskens stålkonstruksjoner. 

70-tallet
Saltvik-navnet har vært knyttet til norsk 

snøbrøyting siden tidlig på 70-tallet, da 
Kristian Saltvik laget den gule spissplo-
gen modell A. Mange av de plogene er 
fortsatt i bruk på norske fjelloverganger. 
Etterhvert kom det også diagonalploger 
fra Saltvik. 

Nedgangen i skiftet mellom 80- og 
90-tallet rammet også Saltvik. Selskapet 
gikk konkurs på begynnelsen av 90-tallet. 
Det ble startet opp igjen som mekanisk 
verksted, men uten plogproduksjonen. 
Den ble liggende på is helt til slutten 
av 2012. Da gjorde Ole Saltvik alvor av 
mangeårige planer om å lage ploger igjen. 

– Det ligger mye følelser og mye driv-
kraft i å slutte sirkelen på denne måten. 
Plogene var pappas hjertebarn, det han 
brant for. De fungerer helt rått! Saltvik-
plogen er så god at det ville være synd å 
ikke lage den. Å lage en ny plog, sende 
den ut på veien og se at den lykkes. Det 
er morsomt, sier Ole Saltvik. 

Den nye plogen han snakker om er 
F-typen. F står for flerbruksplog. Den er 
en litt merkelig utseende miks av kommu-
nalskjær, diagonalplog og spissplog. 

Vinkel
Den er bratt som et kommunalskjær, 
og ligger an mot veien med 60 graders 
vinkel. Sist vinter og vår var Ole selv på 
en demoturné i Nord-Norge med den 
plogen, og høstet gode tilbakemeldinger. 

– Det er en stabil plog som ligger godt 
på veien. Vi har testet den fra null til 70 
kilometer i timen. Den kaster snøen alle-
rede fra 20 kilometer i timen, og kaster 
godt i lav fart. Det passer bra til Statens 
vegvesens krav om 40 kilometer i timen. 
En brøytesjåfør i Finnmark prøvde plogen 
på en rode han kjører med en annen plog. 
Der var det en god del vaskebrett. Men 
etter tre turer med F-plogen var det helt 
slett, forteller Saltvik. 

Så var det FDA-plogen da. Den er 
basert på F-plogen, men i en diagonal-
versjon med bare én vinge. Saltvik har 
planer om å fortsette utviklingsarbeidet. 

– Vi har allerede jiggen til neste plog 
klar. Jeg vil ikke si ennå hva det blir, men 
den blir nok vist fram her på Transport-
messa neste år, sier han. 

Kristian Saltviks ploger og parallellogramfester hadde 
stjernestatus blant brøytefolk på 70-og 80-tallet. Nå er 
sønnen Ole Saltvik tilbake, med flere nye Saltvikploger. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

 
ENTUSIAST: Ole Saltvik fortsetter der pappa Kristian slapp. Entusiasmen for gode ploger er den 
samme. FOTO: JØRN SØDERHOLM
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Garantert brukt

Show Ingen lastebilmesse uten reinspikka showbiler. Denne 
gangen stilte Scania med to fantastiske kreasjoner av 
den svenske tuninglegenden Svempa Bergendahl. 

CHIMERA: Den har 1 460 hk, og bruker litt under fem sekunder på 0-100. 

RED PEARL: En roadster basert på Scania T-serie. 16 liters V8 som leverer 1 000 hk. Tenk deg reaksjonen om den hadde kommet inn på anlegget med en 
tippsemi...

Nødbrems blir standard
Kollisjonsvarsling med automatisk nødbrems blir standard på alle to- og treakslede 
Volvo FH i Norge. Systemet oppdager hindringer foran bilen og varsler sjåføren 
med piping og blinking. Hvis sjåføren ikke reagerer tidsnok, tar automatikken 
over og nødbremser bilen før kollisjon. Det vil man helst unngå: Bremsekraften 
er nemlig formidabel, med en viss fare for whiplash hos en uoppmerksom sjåfør. 

– Vi møter kommende lovkrav. ESP blir påkrevet nå til høsten. Krav om 
kollisjonsvarsling kommer neste år, sier Per Danielsen. 

Volvo innfører seks måneders garanti 
på motor og drivlinje på sine aller beste 
bruktbiler. Dette er biler med full service-
historikk, med begrenset alder og kjøre-
lengde. For FH går grensen ved fire års 
alder og 350 000 kilometer. 

–  «Selected used trucks» er ekstra 
fine bruktbiler. De passer bra for mindre 
firmaer som vil spare på å ikke kjøpe nytt. 
Det er også for større firmaer som trenger 
en bil raskt, for eksempel etter en kræsj. 
Vi kan ha en bil på veien i løpet en halv-
time, sier bruktsjef Daniel Hertzmann i 
Volvo Trucks. 

Dette vil gjelde vanlige, veigående FH, 
FM og FE. Anleggsbiler, 4x4, 6x6 samt 
avfalls- og andre spesialbiler vil ikke 
komme inn i ordningen. BRUKTSJEF: Daniel Hertzmann gjør litt ekstra ut av de fineste brukte Volvoene, og gir garanti på motor 

og drivlinje.

Først med dobbelclutch
I-shift dual clutch girkasse er den 
store nyheten fra Volvo, nå når 
hele lastebilprogrammet for 
øvrig er fornyet og innført 
på Euro 6-nivå. 

Det vil si en girkasse som 
ikke bare girer selv, men 
som gjør det lynraskt og uten 
kraftavbrudd. 

Det er mulig takket være to 
innebygde clutcher. Ett gir er aktivt, 
mens det neste gjøres klart automatisk. 
Girskiftene merkes knapt for sjåføren. 

– Momentkurven er konstant. Det gir 
mer effektiv kjøring med tung last, og 
på kuperte eller svingete veier. Forbruk, 
komfort, drivlinjebelastning, fart. Giring 
uten kraftavbrudd er bra for alt, unntatt 
girkassa. Den får stor belastning, sier 
produktsjef Per Danielsen i Volvo 
Trucks Norge. 

Teknologien er på personbilsiden 
mest kjent fra Volkswagens DSG-gir-
kasser. 

Pristillegget på dual clutch er 37 000 
kroner på en vanlig I-shift girkasse. Ved 
behov for låsing i ett gir fungerer den 
som en vanlig I-shift-kasse. Men Dani-
elsen understreker at dual clutch ikke 
er egnet for anleggs- eller offroadbiler.

GIRKASSE: I-shift med dual clutch er 
den store Volvo-nyheten nå. De er 
først på tungbil med giring av samme 
type som VWs DSG-girkasser. 

DET SKJER DET SKJER
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Generator under bilen
DET SKJER DET SKJER

Spare-
automat
Allison har fikset på styreprogrammet 
på sine automatkasser. De kaller det 
Fuel Sense, og er en fintuning av blant 
annet akselerasjon og girvalg. På busser 
er det testet opp til 20 prosent lavere 
forbruk, mens lastebiler med automat 
er målt syv prosent lavere i forbruk. 

Ny svanehalssemi med fire meter uttrekk, 
løft, styrbar bakaksel og bredde justerbar 
mellom 2,55 og 3 meter. Nyttelast 36,5 
tonn. Pris: 540 000 kroner. 

MAX Trailer er et nytt merke i Norge, 
nylig innført av Trailerpartner AS. Det 
er en «billigversjon» av Faymonville. På 
Transportmessa viste de fram en MAX 

100 svanehalshenger. Den er 13,6 meter 
lang, pluss inntil fire meters uttrekk. Den 
forreste delen kan løftes hydraulisk for 
oppkjøring på scenen, for eksempel ved 
transport av to maskiner. Ramma er rust-
behandlet med metallisering. Aggregatet 
som styrer løften, kjørebroene og den 
styrbare bakakselen får strøm via en 35 

kvadrats Nato-kontakt. Prisen holdes lav 
gjennom produksjon i Polen. 

–  Teknologien, komponentene og 
kompetansen kommer fra Faymonville, 
sier Erling Smestamoen i Trailerpartner 
AS. 

NY: – Faymonville ba oss 
være forhandler også på MAX 
Trailer, sier Erling Smestamoen i 
Trailerpartner AS. 

Billig svanehals
Glad for Arocser 
til entreprenører

Lastebilprodusentene har det siste året 
fornyet sine programmer på grunn av 
Euro 6-kravene. Så nyhetsflommen derfra 
er laber denne høsten. Det gjelder også 
Mercedes Benz og Bertel O. Steen. Men 
er man på messe, så må man vise det 
fineste man har. Hos Bertel O. Steen sto 
blant annet to av bilene i den store felles-
ordren på anleggsbiler flere entreprenører 
gikk sammen om i vår. 

Hæhre, Isachsen, TT Anlegg og Risa 
bestilte til sammen nær 50 Mercedes 
Benz Arocs i 5-6 ulike oppsett. Hæhre 
tok den største biten av disse, med 23 
fireakslede dumpere. 

– En formidabel ordre. Det har vært 
en interessant erfaring. Det er mer vanlig 
med slike handler på kontinentet. En 
kundegruppe blir enige om felles spesi-
fikasjoner. De får bedre pris på grunn 
av volumet, vi får enklere oppfølging av 
disse bilene på grunn av likheten. Det er 
også spennende å få så mange av den nye 
anleggsserien Arocs ut i markedet, sier 
Pål Sorknes i Bertel O. Steen AS. Han er 
produktsjef på Mercedes Benz lastebil.

STORORDRE: MB produktsjef Pål Sorknes og kommunikasjonssjef Olav-Kåre Thingwall i Bertel O. Steen 
med to av de nær 50 entreprenørbilene som leveres nå i høst. 

Strømbehov i felt er ikke noe nytt. Det 
finnes mye fint i mobile strømaggre-
gater. Men om du trenger strøm til 
sveiseapparat, tunge elektriske verktøy 
eller andre ting ute på farta, så må du 
ikke nødvendigvis ha med en genera-
tor som tar mye plass. Den kan være 

fast montert under bilen. 
Rep Tek AS leverer generatorer til 

montering under gulv i bil. Det krever 
at bilen er levert med kraftuttak, som 
leveres blant annet på Crafter, Sprinter 
og Ivecos større varebiler. 

Finnes i 11 ulike modeller, fra 7kVA 

230 V énfas opp til heftige 100 kVA 
400 V trefas. Sistnevnte krever litt mer 
av bilen, men kan til gjengjelde levere 
MYE strøm. Eksempelet på bildet er 
20 kVA generator som leverer 400 V 
trefas strøm. Den koster rundt 80 000 
kroner ferdig montert.

MOBILSTRØM: Slik ser 
en 20 kVA / 400 V trefas 
generator ut under bilen. 
Den sorte akslingen 
øverst til høyre går til 
kraftuttaket på motoren. 
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Er rask og effektiv 
fremdrift viktig?

Da bør du velge Basal og 
Basal Pipelifter.

– kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA

www.basal.no
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Pon Equipment AS
815 66 500
www.pon-cat.com

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

Cat 311F LRR er en etterlengtet nyhet på markedet. F-modellen erstatter 
den meget populære Cat 311D LRR-modellen. En suveren maskin for deg 
som trenger en kompakt, drivstoffgjerrig, produktiv og allsidig maskin med 
kjempe komfort.

Her er føreren ivaretatt ned til minste detalj. Både komfort og sikkerhet har 
vært i fokus under utviklingen av denne maskinen. 

Maskineieren vil være meget fornøyd med drivstofforbruket. 14% lavere  
dieselforbruk enn 311D LRR. 

Nettoeffekt 52 kW/70 hk

Vekt 13,9 tonn

Std skuffestr. 600 l

CAT   311F LRR®   

HEI! SE PÅ MEG! 
JEG ER ENDELIG TILBAKE!

Kontakt våre selgere for et godt tilbud på denne nyheten. Ring 815 66 500 eller besøk vår hjemmeside: www.pon-cat.com.
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Kompetansesjef Fred Arild Gyldenås i 
Maskinentreprenøres Forbund opply-
ser at kompetanseplattformen nå på 
det nærmeste er klar. 

Et utkast er nå ute på «høring» blant 
aktuelle organisasjoner og interes-
senter til faget. «Høringsuttalelsene» 
skal behandles i slutten av oktober og 
Gyldenås håper å ha en søknad klar til 
departementet før jul. 

– Søknaden er planlagt sendt til Utdan-
ningsdirektoratet før nyttår. Det faglige 

råd for bygg- og anleggsteknikk vil deret-
ter få søknaden oversendt til vurdering og 
kommentarer – før den igjen går tilbake 
til direktoratet for videre behandling med 
godkjenning eller avslag, sier Gyldenås.

Planer og struktur
Han mener det er svært viktig at ressurs-
gruppa nå utvikler læreplaner og bestem-
mer hvilken struktur MEF og partnerne 
i gruppa nå ønsker for fagutdanningen.  
Alternativene ser ut til å være et fireårig 
løp med to pluss to, eller et særløp med 
et år på skole og tre år i bedrift. 

- Det viktigste for meg er hva MEFs 
medlemsbedrifter mener om dette. Med 
et særløp får våre bedrifter svært unge 
mennesker inn i bedriften, og det kan 
være en utfordring å få en 17-åring i 
forhold til blant annet HMS.

- I utgangspunktet tenker vi en utdan-
ning på videregående skole. Når dette 
er i boks vil vi gjerne utvide også til en 
fagskoleutdanning for å bygge lederkom-
petanse innen VA.  Når vi får aksept for 

Nytt fag: Anleggsrørlegger

Venter på ny 
fagopplæring

GRUPPE: Noen av de som drøfter framtidens 
utdanningsbehov og utdanningsnivå for 
VA-rørleggere. Fra venstre: Jarle Kristoffer-
sen, Fagforbundet, Thomas Norland, EBA, Geir 
Gravdal, NCC Construction AS, Peer Chr. Nord-
by, Olimb Group og Fred Arild Gyldenås, MEF. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)

VA-faget fra departementet kan vi starte 
planleggingen av fagutdanning som 
påbygging, sier Gyldenås videre.

I tillegg til MEF deltar representanter 
fra Fagforbundet, NRL, NCC Constru-
ction AS, Olimb Group, Entreprenørfore-
ningen - Bygg og Anlegg, (EBA), Ulefos 
Esco, VA teknik AS og Rolfs Graveservice 
AS i arbeidsutvalget. Fagforbundet repre-
senterer offentlig sektor og skal blant 
annet arbeide inn mot Norsk Vann og 
KS, slik at signaturen på søknaden også 
kommer fra den offentlige sektoren. 
Gyldenås mener det er en forutsetning 
med et bredt sammensatt utvalg for å 
utvikle et godt fagkurs for VA. 

Faget
Anleggsrørleggerfaget har grunnarbeid 
og arbeid med kommunaltekniske anlegg 
som sentrale arbeidsområder. Faget skal 
sikre samfunnets behov for vedlikehold 
og utbygging av infrastrukturen. Anleggs-
bransjen er i stadig utvikling, med nye 
maskiner, utstyr og arbeidsmetoder. 
Arbeidsoppgavene må ofte utføres i 
vanskelig terreng, og det er derfor viktig 

å ta vare på sikkerheten, både for seg selv 
og for andre. 

Fullført og bestått opplæring fører til 
fagbrev. Om yrkestittel blir anleggsrørleg-
ger eller noe annet er ikke avklart ennå. 

Anleggsrørleggerfaget er tenkt å bestå 
av seks hovedområder. Hovedområdene 
utfyller hverandre og må sees i sammen-
heng. Her handler det om planlegging, 
stikking og nivellering, HMS og grøfter, 
rør og rørdeler, vannbehandling og 
avløpsrensing, drift og vedlikehold og 
generell bransjelære

Gyldenås har en drøm om å sikre 20-30 
studieplasser det første året. Det årlige 
behovet i MEFs medlemsbedrifter er om 
lag 80-100. Norske Rørleggerbedrifters 
Landsforening, NRL har også gitt klar 
beskjed om at det er behov for VA-rør-
leggere i deres sektor. I tillegg er det et 
stort behov også i offentlig sektor.

Sammen med RIN og SSTT
Peer Christian Nordby i Olimb Group er 
medlem av arbeidsgruppen og ivaretar 
interessene som Rørinspeksjon Norge 
og Scandinavian Society for Trenchless 

Technology (SSTT) har i dette prosjektet. 
-Jeg har sett at det har vært mangel 

på opplæring helt siden jeg inspiserte 
rør for 30 år siden, og det er viktig at vi 
nå kan komme i gang med en formell 
faglig opplæring også for VA-rørleggere, 
understreker Nordby. For en VA-medar-
beider er et kompetansebevis viktig, og 
det er med å styrke faggruppens status. 
Dette er en yrkesgruppe som forvalter 
milliarder av kroner i norsk infrastruktur. 
Jeg er opptatt av å gi medarbeidere i norsk 
vannbransje den yrkesstolthet de fortje-
ner, og samtidig bidra til at kompetansen 
blir enda høyere. Her er det ofte snakk 
om meget dyktige praktikere, understre-
ker Nordby.

- Som entreprenører får vi nye og 
krevende oppgaver innen drift og vedli-
kehold. Vi får tilbakemeldinger på at 
VA-kompetansen er for svak med dagens 
ADK-kurs. Med den teknologiutviklin-
gen og den mengden av oppdrag som 
vil komme innen VA i tiden framover 
trenger vi sterkere kompetanse og flere 
fagarbeidere, mener Gyldenås og Nordby. 
n

Svangerskapet for et 
norsk anleggsrørleggerfag 
er godt på vei. Fødselen 
er ventet høsten 2016, 
men mye arbeid gjenstår 
fortsatt før forløsningen 
kan komme.  
Av Odd Borgestrand – anleggsmaskinen@mef.no
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• Maks beskyttelse av motoren til -54 °C   
• Varer opp til 4x lenger enn standard kjølevæske

Finn forhandler på lekang.com eller ring 64 98 20 00

Kun én kjølevæske til hele maskinparken
Fleetguard ES Compleat og OAT kjølevæske er begge iht. maskinprodusentenes ASTM-standarder for 
anleggsmaskiner, lastebiler, busser og personbiler.  Du kan bruke den samme til hele maskinparken!

Fleetguard kjølevæske

Keep it cool...
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Pon Equipment har 
rustet opp avdelingen på 
Rudshøgda til et nasjonalt 
senter for bruktmaskiner. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

RUDSHØGDA: I slutten av august ble 
snora klippet av Ringsaker-ordfører Anita 
Ihle Steen og salgsdirektør Erik Sollerud 
i Pon Equipment. Selskapets avdeling 
ved Mjøsa har blitt kraftig utvidet og 
opprustet. Her er det salgsavdeling for 
nytt utstyr og verksted som før. Det 3000 
kvadratmeter store nybygget, med blant 
annet verksted og kontorer, vil gi Ruds-
høgda-avdelingen status som Pons nasjo-
nale hovedanlegg for brukte maskiner. 

Her skal de aller fleste bruktmaskiner 
som håndteres av Pon-systemet innom 
for klargjøring for nytt liv hos nye kunder. 
Rundt 550 maskiner årlig regner man 
med å kjøre gjennom anlegget, i tillegg 
til nye maskiner som selges til kunder i 
avdelingens lokalområde. 

– Anlegget er godt posisjonert i et 
område med høy aktivitet. Og det er vårt 
eneste anlegg der vi kan sette en 40-tonns 
graver inn i resepsjonsområdet for å vise 

kundene, sier Erik Sollerud. 
Avdelingen har 53 ansatte. De har 

fått topp moderne lokaler og utstyr til 
disposisjon for effektiv drift. I verkstedet 
har man for eksempel tatt godt i med 
takhøyde, tilstrekkelig til å huse tipptruc-
ken Cat 775 – med tippen oppe. n

BRUKT: Rundt 550 brukte maskiner skal 
gjennom anlegget innen året er slutt. 

KLIPP: Ordfører Anita Ihle Steen klipper sammen 
med salgsdirektør Erik Sollerud. Bruktsjef Thomas 
Brodshaug holder snora. Inngangspartiet holdes 
oppe av veivakslingen fra en 12-sylindret Cat-
motor) 

HØYT UNDER TAKET: Det nye 
verkstedet har takhøyde til en 
775 tipptruck med kassa oppe. 

(FOTO: JØRN SØDERHOLM) Nasjonalt senter for brukte Cat



KOMPETANSE

Postboks 267, 1326 Lysaker 
Tlf. 67 12 24 60 - fax 67 58 07 16

Ole mob. 950 60 166, Kjell mob. 907 64 332   Avd.kontor Larvik: A. Bratlie tlf.: 920 58 816
e-mail: mail@ots.no  -  www.ots.no

Overseas Trading & Service Co. A/S

Vi skaffer deler til  
Case maskiner!

RørspylerutstyrVeispylerutstyr Luftkompressor Kombi løftemagnet

HøytrykkspumperSveisegeneratorLøftemagnet med generator

Leverandør av knuse– og sorteringsutstyr 

 Myrerveien 1  .  1820 SPYDEBERG  .  Tlf: 69 80 88 30  

 www.fredheim-maskin.no 
 

 Keestrack håndterer:  

 Stein - Jord -  Asfalt -  Betong -  Kompost - Trevirke -  Flis -  Bark - Avfall -  Slagg -  Klebrige masser  

ECO/Hybrid 

eller med 

dieseldrift 

AT
04

11
5

Velkommen til Keestrack dager
21 - 22 oktober

Lovpålagt kurs

Oppdatering av sertifikat 
for fjellsprengere
296 personer må fornye 
sertifikat i løpet av neste 
år. Er du en av dem? 
Av Frode Andersen og Marianne Nordli

Både bergsprenger- og bergsprengnings-
ledersertifikater må fornyes innen fem år 
fra utstedelsesdato. Man kan ta oppda-
teringskurs inntil ett år før utløpsdato 
på sertifikatet, og få fem nye år fra den 
dato som står på det gamle sertifikatet.

Men hvis man glemmer å fornye serti-
fikatet før utløpsdato må man begynne 
helt på nytt igjen.

DSB utstedte de første sertifikatene i 
juni 2010. Innehaverne av disse må må 
gjennomgå kurs innen juni 2015. Totalt 
dreier det seg om 296 personer som må 
fornye i løpet av neste år. 

Kursene vil bli lagt opp med én dag 
for bergsprenger og to dager for berg-
sprengningsleder. 

Dag 1. Felles for bergsprenger og 
bergsprengningsleder
• Erfaringer, risikoområder, adferd
• Lover og forskrifter – oppdateringer

• Materiell- og produktoppdateringer
• Håndtering av standarder 
• Prøve for bergsprenger

Dag 2. Bergsprengningsleder
• Håndtering av standarder
• Sporing og security
• Risikovurdering 
 – Adferd m/oppgaveløsning
• Prøve for bergsprengningsleder

Mindre justeringer i oppsettet kan fore-
komme. Det første åpne kurset vil bli satt 
opp i januar 2015, og kursene vil bli satt 
opp flere steder i landet. Alle kurs/eksa-
mener foregår regi av Bransjerådet for 
Fjellsprengning (BfF), blir administrert av 
MEF-skolen. Kontaktpersoner i MEF er 
Frode Andersen og Marianne Nordli. n

KURS: Fjellsprengere må fornye sertifikat. Har du kontroll på tida? (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

Nytt fra BfF
Bransjeråd for Fjellsprengning skal være et koordinerende organ for 
kompetanse, praksis og holdninger til HMS. BfF er etablert i samråd 
med DSB, og er DSB sitt faglige kontaktledd til bygge-, anleggs- og berg-
verksnæringen i saker vedrørende regelverk, kompetanse og praksis. Rådet 
skal ha en sammensetning som er representativt for fjellsprengnings-
miljøet. Det er DSBs faglige kontakt og har en nøkkelrolle i prosjekter 
og oppgaver som involverer bransjen. 

DSB vil benytte rådet som kontaktledd for utvelgelse av representanter 
til arbeidsgrupper, referansegrupper etc. Det skal være minst ett koor-
dinerende møte i året mellom DSB og BfF. 

BRANSJERÅD  
FOR FJELL
SPRENGNING BfF
Arbeidsgivere v/MEF
Arbeidsgivere v/Norsk Bergin-
dustri
Arbeidsgivere v/EBA
Arbeidstakere v/Norsk Arbeids-
mannsforbund
Byggherre v/Statens Vegvesen
Sprengstoffleverandører
Interesseorganisasjonen NFF
Rådgivende ingeniører
DSB har møterett

FAKTA
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Volkswagen Caddy Cross. 
Caddy Cross er først og fremst en varebil. Den tar stor nyttelast, er praktisk med tanke på både 
verktøy og materialer og leveres med 4Motion firehjulstrekk for best mulig fremkommelighet. 
Men djevelen ligger som kjent i detaljene, og de er det mange av i denne bilen. Caddy Cross 
skiller seg ut med tøffe detaljer som sorte skjermbuer, sølvfargede kanallister, takreling, sotede 
baklykter og et særegent interiør. Standardutstyret inkluderer blant annet lakkerte fangere, 
tåkelys og Bi-Xenon hovedlys, 17” Canyon aluminiumsfelger og cruise control. 
Den vil med andre ord få frem entusiasten i deg. Både på jobb og etter.

Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

Volkswagen Caddy Cross fås med 2,0 TDI 110 hk 4MOTION, 2,0 TDI 140 hk 4MOTION og DSG-automat. Caddy Cross pris fra 240.400,- eks. mva. 
Caddy pris fra 174.600,- eks. mva. veiledende pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift  
kommer i tillegg. Forbruk Caddy blandet kjøring 0,46 - 0,66 l/mil. CO2-utslipp 119 - 174 g/km. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

www.nyttekjoretoy.no

Skill deg ut på topptur. 
Ta bilen.  
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En spennende høst med et blå-blått statsbudsjett

Det er mye som skal skje innenfor norsk samferdsel i årene som kommer.  
Regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett den 8. oktober.  Her 
vil vi se litt av hvilke ambisjoner regjeringen har for samferdselssektoren. 

Vi er spent på hvilke konkrete planer regjeringen har for det nye utbyggings-
selskapet som skal etableres. Utbyggingsselskapet for veg skal løfte flere 
store vegprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt. Selskapet 
forutsettes finansiert med egenkapital, men skal også kunne ta opp lån med 
statsgaranti. Hvordan har man tenkt å gjennomføre det – hvilken strategi 
har regjeringen og hvilken tidsplan tenker man på?  Hvordan vil avgrens-
ningene bli mot Statens vegvesen? Hittil har regjeringen holdt kortene tett 
inntil brystet i denne saken. Vi forventer at konkretiseringen kommer i 
statsbudsjettet for 2015. Vi venter i spenning.

MEF er opptatt av en differensiert kontraktstrategi. De store byggherrene 
må ha kontrakter både for små, mellomstore og store bedrifter. Hovedstyret 
ønsker en diskusjon om hvordan MEF i framtiden skal forholde seg til ulike 
kontraktmodeller og kontraktstørrelser. Dette er en sak det vil bli jobbet 
med utover høsten.

I august deltok MEF på Nordisk møte i St. Petersburg. Det årlige nordiske 
møtet benyttes til å utveksle erfaringer mellom de nordiske organisasjonene. 
Vi gjennomgår konjunktursituasjonen i de respektive landene, både generelt 
og innenfor anlegg. Vi ser på markedssituasjonen for medlemmene og på 
myndighetenes satsing på infrastruktur. 

Sammenlignet med de andre nordiske landene er vi på «den grønne gren». 
I Finland er det nedgangstider med liten satsing på samferdsel og det er stor 
arbeidsledighet. I Sverige er situasjonen bedre. Her satses det omtrent like 
mye som i Norge på samferdsel – men i Sverige er det jo som kjent dobbelt 
så mange innbyggere som i Norge. Også i Sverige er det høy arbeidsledighet 
– for tiden ca. 8 prosent. I tillegg er jo Norge i den unike posisjon at vi har 
«Oljefondet» – eller Statens Pensjonsfond utland som det korrekte navnet 
er.  Regjeringen regner med at fondets markedsverdi ved utgangen av året 
vil være svimlende 6000 milliarder kroner.  

Og tilbake til statsbudsjettet for 2015 – hvor mye vil regjeringen bruke av 
oljefondet i 2015?  Handlingsregelen sier 4 prosent, men et godt tips er nok 
at den vil bruke godt under 3 prosent. 

Jeg ønsker alle sammen en god høst!

MEF har ordet

MEF MENER

Trond Johannesen
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Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

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

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

REGION ØST
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: 55 53 55 40
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

Yrkes-NM i Trondheim 2014
Yrkes-NM 2014 og Opplæringsdagene arrangeres 28. - 30. oktober i Trondheim 
Spektrum. Det arrangeres yrkeskonkurranser (NM) i ca. 30 yrkesfag, med bortimot 350 
deltakere. Her er en oversikt over deltagere fra de ulike regionene

Region Sørøst

Plakett for 25 års medlemskap

Firmaet Arne Petter Titland AS, Stathelle 
fikk overlevert plakett for 25 års med-
lemskap i MEF (1987 - 2012)

Firmaet Svein Gunnar Brekka, Høydalsmo fikk 
overlevert plakett for 25 års medlemskap i MEF 
(1985 - 2010)

Firmaet Skårberg Maskin AS, Atrå fikk overlevert pla-
kett for 25 års medlemskap i MEF (1985 - 2010). 
På bildet ses fra venstre: Knut Skårberg og Odd 
Skårberg

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

Nyansatte
Hovedkontoret Oslo Region Nord

Kari Druglimo-
Nygaard er ansatt 
som kommunika-
sjonsrådgiver.

Erik Aarø er ansatt 
som regnskapssjef. 

Jonny Korsnes er 
ansatt som KS/
HMS-koordinator.

Frank Brendeløkken 
er ansatt som 
Opplæringskonsulent 
i OKAB Region Nord.

Region Sørvest

Robert Egedahl (20) kommer fra 
Flekkefjord, og jobber for bedriften 
Bertelsen og Garpestad i Egersund. 

Bjørnar Meling (20) kommer fra Tjelta 
i Sola, og jobber for bedriften T. Haga 
Maskin AS i Voll.

Region Nord

Hans Arne Lydersen (20) kommer 
fra Sortland og jobber for bedriften 
Bulldozer Maskinlagt Ent. AS i Sortland.

Odd Erik Sandeggen Midtbø (23) kommer 
fra Målselv, og jobber for bedriften Ole 
Nordmo & Sønn AS i Bardufoss.

Region Sørøst

Chrisander Bringo Asgrimplass (19) 
kommer fra Torpo, og jobber for 
bedriften Nesbyen Pukk & Betong AS.

Christoffer Zell Berg (19) kommer fra 
Holmestrand, og jobber for bedriften H-S 
anlegg Anlegg AS

Knut Tore Årmodt (18) kommer fra Bø i 
Telemark, og jobber for bedriften Tveito 
Maskin AS

Region øst
 
Lars Olav Harsjøen (22) kommer fra 
Tynset, og jobber som 2. års lærling hos 
Brødrene Harsjøen Entreprenørforretning 
AS.

Espen Nyhus (20) kommer fra Stange, 
og jobber som 2. års lærling hos Bjørn 
Frenning Transport & Graving AS.
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MEF-NYTT

www.arcticentrepreneur.no

Vi har samlet Anleggsdagene og Avfallsdagene til Arctic Entrepreneur!

20. - 22. JANUAR 2015
CLARION HOTEL

OSLO AIRPORT, GARDERMOEN

ARCTIC ENTREPRENEUR

Som MEF-medlem får 
man tilgang til en rekke 
tjenester og tilbud. 
Denne andre artikkelen 
i en serie som belyser 
de ulike medlemsforde-
lene, handler om MEFs 
nærings politiske arbeid.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

I MEFs vedtekter heter det at «forbundets 
formål er å fremme bransjenes faglige, 
økonomiske, næringspolitiske og ideelle 
interesser». Videre står det at «MEF skal 
arbeide mot det politiske miljøet og 
myndigheter både sentralt, regionalt og 
lokalt for å skape best mulige og forutsig-
bare rammebetingelser for våre bransjer.»

Dette er altså rammene for MEFs 
næringspolitiske arbeid, som er en særde-
les viktig del av forbundets arbeid, og som 
medlemsbedriftene drar nytte av.

Kort vei til topps
Det drives kontinuerlig næringspolitisk 
arbeid fra alle MEFs regionskontorer 
landet rundt. I tillegg arbeider fem perso-
ner ved hovedkontoret med næringspo-
litikk, innenfor hovedfokusområdene 
samferdsel, infrastruktur, vann og avløp, 
skognæringen, avfall og gjenvinning, 
brønnboring, kompetanse og rekrutte-
ring, offentlige anskaffelser og skatter og 
avgifter. Gjennom medlemskap i MEF får 
bedriftene dermed anledning til å være 
med å påvirke rammebetingelsene for 
sine bransjer, både direkte og indirekte. 

– MEF er en medlemsstyrt organi-
sasjon, med kort vei fra bedriftsnivå til 
administrasjonsnivå, sier sjeføkonom og 
leder av næringspolitisk avdeling, Stein 
Gunnes.

– Ikke minst lokalt har medlemmene 
en betydelig mulighet til å påvirke situ-
asjonen i bransjen. De kan kontakte sin 
lokale MEF-avdeling eller regionens 
representant i MEFs hovedstyre. De kan 
også kontakte oss sentralt dersom det er 

en mer hastesak, en sak av mer generell 
art eller en sak som berører utover det 
geografiske området bedriften befinner 
seg i. Det er i det hele tatt en lav terskel 
for å ta kontakt direkte med adminis-
trasjonen. Fra tid til annen ringer også 
bedrifter direkte til vår administrerende 
direktør og lufter sine synspunkter, fortel-
ler han.

Flaggsaker
MEFs hovedstyre vedtar hvert år 
næringspolitiske saker som er overordnet 
alle de næringspolitiske aktiviteter som 
utføres i MEF. For 2014 er en av disse 
flaggsakene «kontrakter tilpasset hele 
anleggsbransjen». 

– MEF har alltid vært opptatt av at 
offentlige byggherrer utlyser kontrakter 
som er tilpasset hele bransjen, slik at også 
de mindre bedriftene har mulighet til å 
ta på seg offentlige oppdrag som hove-
dentreprenør, sier Gunnes. 

– Vi mener dette vil skape økt kompe-
tanse og konkurranse i anleggsbransjen 
som helhet. Noe vi til stadighet minner 
de aktuelle departementer, stortings-
politikere og transportetater om. I tillegg 
jobber vi for å sikre like konkurranse-
vilkår, uavhengig om bedriften er norsk 
eller utenlandsk.

Rekruttering
Kompetanse og rekruttering er også et 
prioritert arbeid i næringspolitisk avde-
ling, ifølge Gunnes. 

– Vi ønsker å sikre rekruttering til 
våre bransjer, og vi jobber i den forbin-
delse med å øke både finansieringen av 
fylkeskommunale skoletilbud og antallet 
anleggsfaglige skoleplasser. Det vil bli 
stadig viktigere å sikre rekruttering av 
ansatte med riktig kompetanse til våre 
medlemsbedrifter i årene som kommer, 
sier han. 

– I tillegg arbeider vi med å få innført 
nasjonalt standardiserte kvalitetskrav ved 
avleggelse av fagprøver.

Dieselavgiftskompensasjon
At næringspolitisk arbeid nytter, er det 
ingen tvil om. Det siste eksemplet på 

saker hvor det næringspolitiske arbeidet 
i MEF bar frukter for medlemsbedriftene 
var tidligere i sommer, da det ble enighet 
om en kompensasjonsordning i etterkant 
av at dieselavgiften økte.

– I forbindelse med revidert statsbud-
sjett for 2014, økte dieselavgiften med 
81 øre per liter, en betydelig økning for 
våre medlemsbedrifter. I den forbindelse 
jobbet vi mye opp mot Vegdirektoratet 
for å komme opp med en best mulig 
kompensasjon for våre medlemsbedrif-
ter for den ekstrautgiften dette medfører, 
forklarer Gunnes.

– Bransjen har i fellesskap kommet 
fram til en kompensasjonsordning for 
de kontraktene som var inngått da øknin-
gen fant sted. Dette gjelder kontrakter 
i regi av Statens vegvesen. Kontrakter 
med kommuner og andre etter de vanlige 
kontraktstandardene for bygg og anlegg 
gir også rett på kompensasjon. Vi har for 
øvrig lagt ut informasjon om dette på 
våre nettsider.

– Ved å være medlem i MEF har altså 
bedriftene mulighet til å være med å 
påvirke sin egen og bransjens situasjon 
og rammebetingelser, både direkte og 
indirekte. Med nesten 2000 medlems-
bedrifter er MEF en betydelig aktør i 
sentrale spørsmål, avslutter Gunnes. 

MEF medlemsfordel: 

Næringspolitisk arbeid

BRANSJEFAKTA: Sjeføkonom Stein Gunnes 
forteller om utviklingen i anleggsmarkedet på 
en fakta- og analysedag, som MEF arrangerer to 
ganger i året. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM).

            MEFs 
tyveriregister 
tlf. 22 40 29 00

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

Takk for at du melder fra!

I august ble det meldt inn ett 
tyveri: 
Komprimeringsutstyr, fibroplate og 
høytrykkspyler ble stjålet fra en 
medlemsbedrift i Oslo. 

Hovedstyret i gang med arbeidet
MEFs nye hovedstyre, som ble valgt på Landsmøtet i Sandefjord i juni 2014, avsluttet 20. august 
sitt første møte.

Det var god stemning ved oppstarten av arbeidet for den kommende toårsperioden. Styret 
behandlet en rekke saker og vedtok også møteplan for neste år. 

På neste møte, som er i oktober, skal hovedstyret vedta budsjett for 2015. På dette møtet skal 
det også nedsettes diverse utvalg, blant annet et strategiutvalg som vil få i oppgave å legge fram 
forslag til ny Strategisk plan for MEF fra 2016-2020.

Hovedkontoret Oslo

Hovedstyret består 
av: (f.v.) Nestleder 

Kjell Arne Aur-
stad, Trond Hulle-

berg, Martin Kron-
heim, leder Arnstein 

Repstad, Asbjørn 
Sandås, Svein Wer-
ner Sundquist, Carl 

Christian Fon og 
Olav Tenden.

(FOTO: ATLE MØLLER).
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VELG TRYGT - VELG MARKEDSLEDEREN.

900 XP EPS
Pris: 189.875,- inkl. mva.

DIESEL HD
Pris: 169.875,- inkl. mva.

800 6X6
Pris: 189.875,- inkl. mva.

EV Elektrisk
Pris: 154.875,- inkl. mva.

400
Pris: 129.875,- inkl. mva.

570 HD
Pris: 144.875,- inkl. mva.

800 EFI LE
Pris: 159.875:- inkl. mva.

BRANSJENS 
STØRSTE 

MODELLUTVALG
Kjøp en Polaris Ranger før 30. September. 

Velg valgfritt utstyr for Kr 10.000,-
     Kampanjen gjelder maskiner registrert som EU-Traktor.

Kjøp en Polaris Ranger før 30. September. 
Velg valgfritt utstyr for Kr 10.000,-

     Kampanjen gjelder maskiner registrert som EU-Traktor.

UTSTYR FOR 
Kr10.000,-

EU-traktor kampanj_208x278-RANGER-30-sept.indd   1 2014-07-31   10:56
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BYTTET: 114 år etter åpningen fikk 
Norges eldste kraftverk i drift skiftet ut 
sin hovedrørgate. DN1100 stålrør i to løp 
ble skiftet ut med DN1400 og 1600 glass-
fiberrør i ett løp. 
Neste gang blir det også en rapport fra 
Dyrsku’n og Loen-dagene, og en presen-
tasjon av deltakerne i yrkes-NM for 
maskinførere. 
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RASK OG SPARSOM!

Volvo Maskin AS 

 Telefon: 66 81 86 86
Telefaks: 66 81 86 79

www.volvomaskin.no

VOLVO ec250el
Den nye Volvo EC250EL har fått en fantastisk mottakelse! Her er noen av grunnene:
•	 Markedets flotteste førerhus, førerens favoritt! Ny stor og lyssterk LCD-skjerm med 

lettforståelig meny. Ergonomisk plassering av brytere. Radio med blåtann og fjernkontroll.

•	 Svært behagelig lydnivå ute og inne

•	 Markedets desidert laveste dieselforbruk!

•	 Rask og sterk, hydraulikksystem med bedre samkjøring og enda større presisjon

•	 Forsterket undervogn med større dimensjoner i lenker og underruller, økt stabilitet

Ta kontakt for mer informasjon og prøvekjøring av vår nye bestselger!


