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Nå fyller alle 
7% biodiesel hos oss

Et skritt i riktig retning

Vi har tilsatt 7% biodiesel i all vanlig diesel på alle våre bensinstasjoner i hele Norge. 7% biodiesel 

er godkjent for alle dieseldrevne biler og bidrar til lavere CO2-utslipp ved bilkjøring. Statoil var først 

med innblanding av 5% bio diesel over hele landet, og er eneste bensinstasjonskjede i Norge 

som har lansert bioetanol E85 og hydrogen på utvalgte stasjoner. Dette er viktige tiltak for å

redusere CO2-utslippet. Innblanding av 7% biodiesel i all vanlig diesel, er enda et skritt i riktig retning.

Les mer på www.statoil.no

Vi ønsker velkommen innom vår stand 

        på Anleggsdagene 19.-21. januar 2010

Vårt satsingsområde: Trafi kksikring!

Brødrene Dahl AS | Tlf.: 22 72 55 00 | Faks: 22 64 25 59 | post@dahl.no | www.dahl.no

BD_annonse.indd   1 08.01.10   15.24



Vi har tilsatt 7% biodiesel i all vanlig diesel på alle våre bensinstasjoner i hele Norge. 7% biodiesel 

er godkjent for alle dieseldrevne biler og bidrar til lavere CO2-utslipp ved bilkjøring. Statoil var først 

med innblanding av 5% bio diesel over hele landet, og er eneste bensinstasjonskjede i Norge 

som har lansert bioetanol E85 og hydrogen på utvalgte stasjoner. Dette er viktige tiltak for å

redusere CO2-utslippet. Innblanding av 7% biodiesel i all vanlig diesel, er enda et skritt i riktig retning.



Gratulerer MEF med enda 
bedre avtale med Telenor!

MEF har en rammeavtale med Telenor. Det betyr at medlemmer i MEF får svært gunstige 
rabatter på mobiltelefoni, fasttelefoni og Internett.

Alle som er tilsluttet avtalen, får fra 1. september 2009 og fremover 30 % rabatt på 
abonnementsprisen.

Ta kontakt med MEF-teamet i Telenor:

Ole Andreas Østerhus, Key Account Manager Forbund MEF, tlf.: 993 33 333, 

Agder).
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GRUNDOMAT retningsstabil jordrakett for rørdimensjoner opp til 150 mm

GRUNDORAM pressing av stålrør med diameter opp til 2000  mm, 

horisontalt eller vertikalt

GRUNDOBURST utskifting av gamle rør med dimensjoner opp til 

1000 mm

GRUNDODRILL styrbar, horisontal boring i dimensjoner opp til 600 mm, 

med hydraulisk slaghammer for stenholdig jord

 Föckerspreger pipe and cable plows kabelplog for pløying av rør og kabler 

i dimensjoner opp til 225mm

 Prime Drilling -styrbar, horisontal boring i lengder opp 

til 2500 m og dimensjoner opp til 1400 mm.

Skreddersydde løsninger 
for legging av rør uten åpne grøfter

T H E  O N L Y  C H O I C E  F O R  P E R F E C T  P I P E  I N S T A L L A T I O N S



ANLEGGSMASKINEN 1-20107

LEDER

KALDSTART FOR
ANLEGGSBRANSJEN
Sprengkulda som preget hele landet de to første ukene av det nye året var 
ikke akkurat noen lystig sesongstart for anleggsbransjen, som etter alle 
solemerker vil få mye annet å streve med utover i månedene som kommer 
også. I vanligvis vintermilde Stavanger måtte for eksempel T. Stangeland 
Maskin AS permittere 70 ansatte i en lengre periode etter nyttår på grunn 
av temperaturer så lave at den sørvestlige kystregionen ikke har opplevd 
noe liknende på nesten tre tiår. Over det øvrige Sør- og Vestlandet, 
hele Østlandet, Trøndelag og til dels Nordland har også uvanlig mange 
bedrifter rett og slett måttet gi tapt for kong Vinters ekstra utagerende 
vrede og permittere eller sette mannskaper til helt andre oppgaver enn å 
kjøre maskiner og produsere entreprenørarbeid. 

Denne kaldstarten kommer på toppen av en ellers tilsynelatende dyster 
ettervinter- og vårsesong i markedet. Mange små og mellomstore 
bedrifter spredt over det ganske land varsler om mer ledig kapasitet 
nå enn for ett år siden. Ordereservene er ikke akkurat så mye å skryte 
av de heller, ifølge MEFs presentasjon av tall- og faktaundersøkelsen 
blant medlemsbedriftene like før jul. Antall anbydere per oppdrag er 
dessuten for tiden rekordhøyt. De større bedriftene og sentralt lokaliserte 
bedriftene ser imidlertid langt lysere på situasjonen. Noen mener det hele 
er snakk om en nødvendig korreksjon i markedet, mens andre antyder 
at det kan være snakk om en mer permanent endring med store og mer 
varige konsekvenser. Det er bare å håpe at det blir med frykten for 
permitteringer og oppsigelser blant de mindre bedriftene i månedene som 
kommer.

Starten på det nye året innebærer også iverksetting av den 
nye forvaltningsreformen. Fylkeskommunene har tatt over 
forvaltningsansvaret for 17.000 kilometer, eller 80 prosent av landets 
samlede riksveinett. Den overordnede politiske intensjonen er at 
forvaltning av veinettet gjennom desentralisering og lokale prioriteringer 
skal bli enda bedre tilpasset stedlige forhold ut fra forhold som bosetting, 
næringsliv og andre presserende behov. Likevel advarer mange mot at 
politisk kiving omkring omprioriteringer vil svekke pengebruken tiltenkt 
vei og veirelaterte prosjekter på bekostning av andre viktige fylkesstyrte 
samfunnsområder som også trenger statlig påfyll av økonomiske midler.

under oppseiling. Opposisjonen i fylkestinget vil satse ekstra på gang- 

millioner kroner i fylkesrådmannens samlede forslag til budsjett for vei, 

Romerikes Blad. Opposisjonen mener fylkeskommunens frie inntekter 

tiltenkt. Utviklingen i Akershus gir god grunn til å følge nøye med på hva 
som skjer på dette området i landets øvrige fylker.
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I august søkte Sydvaranger 
Gruve etter nye maskinførere, 
svært gjerne kvinner og enda 
mer veldig gjerne lokalt bo-
satte kvinner. Og rundt om 
i barnehager, eldresentra og 
ellers i alskens dårlig betalte 
kvinneyrker satt det en og an-

-
sen: ….hm...betalt utdanning, 
fast jobb, god lønn, knallhard 
jobbing, men også mye sam-
menhengende fritid. Hvorfor 

ikke? Gruveslusk på heltid lød 
slett ikke avskrekkende.

Få uker etterpå har livet 
for mange av disse kvinnene 
tatt en helt annen vending. De 
kryper under en dumper av 
type Cat 777F og sjekker for 
oljelekkasjer og at muttere og 
alt annet er ettertrukket med 
korrekt moment. Og angrer 
ikke?

- Overhode ikke. Dette blir 
spennende, smiler fem av kvin-

nene som går på opplæring i 
Sydvaranger Gruve.  

Fornøyde jenter
Hilde Kristin Eriksen, Anita 
Rønning, Beate Berg, May-
Kristin Thomassen og Wenche 
Fjällström begynte på maskin-
førerkurset sammen med tjue 
andre en mandag mot slutten 
av september. Siden den tid har 
de hatt sikkerhetsopplæring og 
typeopplæring der de har fått 

detaljkunnskaper om maskin-
typen de skal kjøre. Og det er 
en Caterpillar 777F. 

Neste steg i opplæringen 
var 140 timer i et fadderop-
plegg før de var klare for 
selvstendig arbeid som mas-
kinførere, forutsatt at bedriften 
slapp dem gjennom nåløyet og 
de selv følte seg trygge. 

Da ventet 14 dager på med 
én uke dagskift og én uke natt-
skift, og så en like lang fripe-

De har gått fra bleieskift og rumpevask til 150 tonns dumpere - og er strålende 

fornøyd med rollebyttet. 

RUMPEVASK
FRA

TIL
GRUVESLUSK
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riode. Kvinnene er i alderen 

helse- og omsorgssektoren.

Tilfeldig valgt
Lønna snakker de ikke så mye 
høyt om når offentligheten 
er til stede, men konstaterer i 
hvert fall i påhør av pressen 
at så godt betalt har ingen av 
dem noen gang hatt. En begyn-
nerlønn på 340.000 er nok nær 
sannheten, antydes det.

- Jeg syns dette virker 
utrolig spennende, sier Hilde 
Kristin Eriksen som smilende 
sier at hun har gått fra å vaske 
rumper til å kjøre dumper. En 
annen kandidat har erfaring fra 
salg, service og dyrlegekontor, 
en hjelpepleier er i ferd med å 
skifte beite og ei ung jente har 
endt opp som maskinfører på en 
mer tilfeldig måte.

- Jeg søkte egentlig om jobb 
som sekretær hos Sydvaranger 
Gruve, forteller May-Kristin 
Thomassen.

- Men så ringte de fra gru-

veselskapet og lurte på om hun 
syntes maskinføreropplæring 
kunne være interessant. Og det 
hørtes jo spennende ut, ler Tho-
massen. For både bil og motor 
er artig i utgangspunktet, mener 
hun. 

- Og da må det jo være enda 
bedre med en så diger maskin!

Mannfolkjobb?
Kvinnene har selvsagt gjort seg 
mange tanker om jobben og 
miljøet de kommer til å møte.

- Og vi tror det blir knallbra. 
Jeg har et kjempegodt inntrykk. 
Det har jeg hatt helt siden jeg 
sto ute på gangen i kontorbyg-
get i Sydvaranger Gruve og 
ventet på jobbintervju. Sikkert 
ti personer gikk forbi, og alle 
hilste enten de snakket norsk 
eller engelsk. Og sånn er det 
ikke akkurat alle steder.

Dumperne damene skal 
kjøre veier rundt 70 tonn, 150 
tonn med fullt lass. En tung 
jobb for kvinner kanskje?

- Det var nok tyngre arbeid 

der jeg jobbet før. Det var 
mannfolkjobb, det!

Og det nye miljøet med 
mange mannfolk?

Flere av dem har prøvd både 
rene kvinnearbeidsmiljøer og 
mannsdominerte arbeidsmiljøer 
tidligere, og konkluderer med 
at en blanding av begge deler 
kan være bra.

Stabilt og mykt
For Sydvaranger Gruves del 

spesielt etter jenter og spesielt 
etter lokalt bosatte. Å slippe å 

med betalt kost og losji har 
selvsagt sine økonomiske sider. 
De vil ha mest mulig stabil 
arbeidskraft, og akkurat det 
er gjerne folk som hentes inn 
fra lokalmiljøet. Og ledelsen 
mener det å være kvinne er en 
langt større fordel enn ulempe 
fordi bedriften gjerne vil ha et 
mer oppmyknet miljø enn hva 
det kan bli på rene mannfolkar-
beidsplasser.

Bedriften søkte i utgangs-

punktet etter 57 maskinførere. 
Pulje etter pulje utdannes ferdig 
gjennom opplegget som har 
kommet til i et samarbeid mel-
lom Sydvaranger Gruve, Pon 
Cat og Kirkenes videregående 
skole. Gjennom utdanningsopp-
legget er det søkt dispensasjon 
fra kravet som i utgangspunktet 
stilles for å tildeles førerkort 
klasse C.

- Vi har jobbet bevisst med 
å få kvinner til å søke, og med 
stor vekt på lokalt bosatte. 
Kvinner kan være med på å 
lage et mykere miljø på hvert 
eneste skift, forklarer opplæ-
ringsleder Trond Endresen i 
Sydvaranger Gruve.

- Det var i utgangspunktet 
ikke spesielt mange jenter som 
søkte, men vi håper at de vi 
har her nå blir forbilder slik 

interessante jobber, sier Trond 
Endresen. 

Tekst og foto
I BIRGITTE WISUR OLSEN

Denne siden:
Imponert En dumper som 

veier 150 tonn med lass gjør 
inntrykk på førstereisdamene i 

Sydvaranger Gruve.

Bildet til venstre: 
Sjekkliste Beate Berg  

(t. v.), Anita Rønning og Hilde 
Kristin Eriksen får grundig 
innføring i Cat-dumperens 

underliggende hemmeligheter av 
maskinkyndige Stig Amundsen i 

Sydvaranger Gruve.
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MEF HAR ORDET

Vi har allerede spist oss inn i det nye MEF-året. Første post på 
programmet er Anleggsdagene, som i år presenteres i ny og utvidet 
utgave. Flere seminardeltakere og leverandører enn noen gang møtes 
på Gardermoen, der Samferdselsdagen og Leverandørmartn fortsatt 
utgjør kjernen i arrangementet. Samferdselsminister Magnhild 
Meltveit Kleppa kommer i spissen for en rekke interessante 
foredragsholdere. Sprengningsdagen, VA-dagen og KS-/HMS-dagen 
er lagt til, så arrangementet til sammen går over tre dager for de som 
vil ha med seg alt. For medlemsbedrifter med tariffavtale kommer 
Tariffkonferansen som ytterligere en dag i forkant. Tanken med denne 

ramme rundt aktuelle faglige temaer på en årstid da mange har mindre 
å gjøre. Jeg håper å møte mange av dere! Påmeldingsrutinen er også 
fornyet, med egen webside og kun nettbasert påmelding. Jeg håper 
dere synes fornyelsen også er en forbedring! Etter arrangementet skal 
vi evaluere om omleggingen har vært vellykket og vurdere hvordan 
vi ønsker å legge det opp i 2011, så jeg ber om tilbakemeldinger og 
innspill.

Året 2010 byr, som alle andre år, på nye muligheter. Men, det må 
kunne sies å være noen mørke skyer i horisonten. MEF la midt i 
desember i fjor fram tall og fakta som kan tyde på at det blir en svart 
vinter i anleggsbransjen. Den siste kapasitetsundersøkelsen vår viser 
at andelen bedrifter som venter en økning i antall ledige hender de 
neste månedene stiger kraftig sammenlignet med tidligere målinger. 

årsaker. Det private markedet med blant annet hus- og hyttebygging er 
sterkt redusert, det samme er oppdrag fra industrien. Når markedet er 
dårlig opplever de minste entreprenørene, som er underleverandører 
hos de store landsomfattende entreprenørene, å bli faset ut. Høsten 
2009 var preget av regjeringens tiltakspakke. Deler av denne kom sent 
ut i markedet samtidig som fristen for ferdigstillelse var 31. desember. 
Mange av våre ansatte jobbet for fullt med mye overtid i slutten av 
2009 og har gått rett over til permittering eller er oppsagt nå i januar. 
Dette vitner om dårlig planlegging fra myndighetenes side.

Markedssituasjonen er dramatisk endret, med i snitt ni konkurrenter 
om hver jobb mot langt færre tidligere. Konsekvensen blir en 
nedbygging av kapasiteten i en situasjon der myndighetene 

Vi i MEF oppfordrer myndighetene til å gjøre sitt til å framskynde 
prosjekter for å unngå en nedbygging av anleggsbransjen. For å få 
dette til må prosjekteringskapasiteten økes.

Situasjonen for anleggsbransjen i regionene og fylkesvis er noe 
varierende. Mer om dette kan du lese et annet sted i denne utgaven av 
Anleggsmaskinen og på mef.no.

Mitt noe forsinkede nyttårsønske er at våre egne dystre spådommer 
viser seg å ikke slå til med full styrke. Møt opp på avdelingsårsmøtene 
og fortell hvordan situasjonen er!

Nytt år – nye muligheter 
– men med mørke skyer i bakgrunnen?
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Vi treffes på 
Anleggsdagene 2010!
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RING BJØRN PÅ 911 99 692   

922C912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

JURIDISK ADGANG TIL INNSYN I 
DOKUMENTENE FRA EN OFFENTLIG 
ANBUDSKONKURRANSE? 

Ved deltakelse i en offentlig anbudskonkurranser vil det ofte 
være av interesse både hvordan eget anbud/tilbud er vurdert av 
oppdragsgiveren, hvordan konkurrentene er vurdert og hvordan 
anskaffelsesprosessen for øvrig har vært gjennomført. Innsyn 
i saksbehandlingen vil gjerne være en forutsetning for å kunne 
vurdere om man har grunnlag for å klage over gjennomføringen 
av en konkurranse.

Tidligere var det begrenset innsynsrett i dokumentene 
i en offentlig anbudskonkurranse, men etter endringer i 
offentlighetsloven er nå adgangen til å få innsyn i sentrale 
dokumenter større. 

Deltakerne i en offentlig anbudskonkurranse har på ulike måter 
krav på informasjon om gjennomføringen av anbudskonkurransen. 
For det første skal oppdragsgiver begrunne sin beslutning om 
hvem som er vinner av konkurransen. Alle som har deltatt i 
konkurransen har krav på en begrunnelse for valget av leverandør. 
Begrunnelsen skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at 
vurderingene til oppdragsgiver kan etterprøves. Slik informasjon 
skal gis uoppfordret i henhold til forskrift om offentlige 
anskaffelser. 

Det kan i tillegg begjæres innsyn i dokumentene i medhold 
av lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd § 3. 
Utgangpunktet er at alle dokumenter til eller fra et offentlig 
organ er tilgjengelig for allmennheten. Likevel er det visse 
begrensninger i retten til å gjøre seg kjent med dokumenter 
fra en anbudskonkurranse. For det første vil innkomne 
tilbud kunne unntas fra offentlighet frem til konkurransen er 
avgjort. Konkurransen ansees å være avgjort når beslutningen 
om valg av leverandør er fattet. Det er altså mulig å få 
innsyn i konkurrentenes tilbud før kontrakt er inngått. Også 
anskaffelsesprotokollen er offentlig fra tidspunktet når leverandør 
er valgt. 

Den nye loven om offentlighet er i disse dager ett år gammel. Retten

til innsyn i dokumenter fra offentlige anbudskonkurranser ble ved 

årsskiftet 08/09 betydelig endret i forhold til tidligere praksis. Det

er nå anledning til å begjære innsyn både i innleverte tilbud/anbud 

og i anskaffelsesprotokollen. Inneholder tilbudet taushetsbelagt 

informasjon, som for eksempel enhetspriser, skal disse sladdes før 

utlevering.
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SmartDok er et  fullintegrert web-/mobilbasert 
system, og leveres med ferdig bransjetilpassede 
moduler; 

timeregistrering
verktøyadministrasjon
vareforbruk
kjøretøyadministrasjon
skjema/ bilder

Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende 
tilbud og demonstrasjon!

b
jo

rk
m

an
n

s.
n

o

timene
dine?

Har du kontroll på

Vårt unike system er utviklet for hele  
entreprenørbransjen, og er blitt testet 
og utprøvd i “felten”. 

Ta tidstyven med et 

eff ektivt “multiverktøy”!

www.smartdok.no Før timer
List siste timer
Verktøyadm.
Varer
Kjøretøy
Send bilde
Fyll ut skjema
Avslutt

velg

Er du medlem og har spørsmål til eller trenger råd fra MEFs 
juridiske avdeling? Ta kontakt på telefon 22 40 29 00 eller 
e-post AvdJuridisk@mef.no MEFs juridiske avdeling består av 
ansvarlig advokat Erling M. Erstad, advokat Thomas Kollerød 
og advokatfullmektig Tone C. Gulliksen.

Det kan likevel ikke utleveres tilbud eller protokoller som 
inneholder taushetsbelagt informasjon. Den vanligste formen 
for taushetsplikt følger av forvaltningsloven § 13 som forbyr 
utlevering av informasjon om noens personlige forhold eller det er 
opplysninger som bærer preg av å være forretningshemmeligheter. 
Slik informasjon må sladdes før dokumentet kan utleveres. 
Brudd på taushetsplikten er straffbart, og kan også medføre 
erstatningsplikt. 

Det må vurderes konkret i det enkelte tilfellet hva slags 
type opplysninger som er omfattet av taushetsplikten. 
Det er særlig tekniske og kommersielle hemmeligheter 
bestemmelsen om forretningshemmeligheter tar sikte på å 
beskytte. At noe er hemmelig betyr at opplysningene ikke er 
alminnelige kjent eller tilgjengelige, for eksempel på firmaets 
hjemmeside. Når det gjelder innholdet i et innlevert tilbud, 
vil enhetspriser eller delpriser i de aller fleste tilfellene anses 
som forretningshemmeligheter og således være omfattet av 
taushetsplikten. 

Alle kan kreve innsyn etter de omtalte bestemmelsene, og det er 
dermed ikke et vilkår at man selv har deltatt i konkurransen. En 
begjæring om innsyn skal behandles uten ”ugrunnet opphold”. 
Dette betyr at oppdragsgiver kun har noen få dager på seg til å 
utlevere etterspurte dokumenter.

Advokatfullmektig
I TONE C. GULLIKSEN
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NYTT FRA REGIONENE

Region Øst

MEFs fortjenstmedalje 
i gull
Stein Riise får overlevert 
MEFs fortjenstmedalje i gull
av Harald Kvame fra MEF 
Sogn og Fjordane.

MEFs fortjenstmedalje i gull til Stein Riise ble overlevert 
av Harald Kvame som er leder i MEF Sogn og Fjordane. 

Lars Kveen AS sin julemarkering på Hotel Loenfjord 
lørdag 12.desember 2009.

Stein Magnus Riise (f. 06.12.1953) 
startet hos Lars Kveen som dumpersjåfør 
i september 1979. Etter noen år tok han 

på borerrigg. Etter dette kjørte han 
mer eller mindre borerigg hver dag i 
over 12 år, før han gikk over til å kjøre 
gravemaskin. Stein Riise er en likandes 
kar som er godt likt av både kollegaer og 
oppdragsgivere.

Lars Helge Kveen, daglig leder Jon 
Kveen Øvre-Flo, Stein Riise, Harald 
Kvame MEF Sogn og Fjordane og 
styreformann Lars Kveen etter utdeling 
av MEFs fortjenstmedalje i gull.

Medlemsmøte
27. januar 2010 er det medlemsmøte for Hedmark og Oppland på 
Honne, Biri. Det blir gratis kurs i det nye KS-systemet. Ta med egen 
pc og dere vil få hjelp og tips etter kurset.

30 års jubilant i Råde
Graveservice AS
Johnny Sørlie ble hedret for lang og tro tjeneste i Råde Graveservice 
A/S, på en tilstelning på Hotell City i Fredrikstad 10/12-09.

fortjenestemedalje i gull!

På bildet fra venstre: Terje D. 
Andersen, Johnny Sørlie og  Gerd 

Nilsen.

Årsmøter i Region Øst
Avd. Hedmark og Oppland 11.-14. februar 2010, København
Avd. Oslo/Akershus 17. februar 2010, Rica Holmenkollen Park Hotel
Avd. Østfold 18. februar 2010, Thon Hotel Halden  

Region Vest
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Region Sørøst
NYTT FRA REGIONENE

Årsmøtene
MEF avdeling Buskerud, Vestfold og Telemark arrangerer også i 
år felles årsmøte på Storefjell Høyfjellshotell 05. - 07. mars 2010. 
Arrangementet legges også i år opp som en langweekend fra fredag 
til søndag. Lørdagen starter med separate årsmøter, før alle samles til 
felles møtevirksomhet resten av dagen. Mange leverandører har også 
i år vist sin interesse for arrangementet. Det vil derfor bli arrangert 
en ”minimesse” i forbindelse med årsmøte-arrangementet. Invitasjon 
med program vil bli sendt ut medio i januar.

Valg
Valgkomitèene har så smått begynt sitt arbeid. Har du forslag eller 
synspunkter, ta kontakt med valgkomitèen i din avdeling.

Valgkomitèen i Buskerud:
Tron Gevelt - Mjøndalen, Kjell Fuglerud - Sylling og Hans Petter 
Nässelqvist - Geilo.

Valgkomitèen i Vestfold:
Kåre Sandnes - Larvik, Ivar Eikeberg - Nøtterøy og Torleiv Inge Kili 
- Larvik.

Valgkomitèen i Telemark:
Petter Eckholdt - Porsgrunn, Sven Inge Kleveland - Skien og Knut 
Jønholt - Kviteseid.

Årets nellik
”Årets nellik” er en pris som deles ut til bedrifter i avd. Vestfold. 
Prisen tildeles bedrifter som har utmerket seg på en positiv måte. 
”Årets nellik” for 2008 er tildelt Ivar H. Eikeberg AS. Overrekkelsen 
fant sted på avdelings julemøte, som talte hele 82 personer.  

Ny handelsavtale i Telemark
Styret i MEF avdeling Telemark har besluttet å inngå lokal 
handelsavtale med Bilmateriell Grenland AS. Avtalen trådte i kraft 
fra 01. januar i 2010. 

Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen i MEF  
(01.07. - 31.12.09):

Buskerud
Numedal Maskin og Transport AS, Uvdal
Trygg Vei AS, Solbergelva

Telemark
Olav Åge Askje, Vinje
Maskinentreprenør Roger Nærum AS, Skien
Haugarne Maskin Service, Edland

Vestfold
Lindås & Lindseth Maskin AS, Sundbyfoss
Forbruker-Service B. A. Taranrød, Nykirke
Andrè Bakke Maskin AS, Ramnes

Kurs
Vinteren står for døren, og det betyr at mange har mer tid til 
kursing og kompetanseheving. Med bakgrunn i ønsker fra 
medlemmer og styrene i regionen er følgende kurs satt opp:
Fagbrevkurs anleggsfagene i Tønsberg med start 29. januar – 29. 
mai

Juridiske kontraktstandarder (NS) i Tønsberg  
2. - 3. februar.
HMS for ledere i Tønsberg 4. februar.
Arbeidsvarsling – håndbok 051 i Tønsberg  
8. februar.
Verneombudskurs i Sandefjord - 1 samling  
9. februar. 2 samling 16. - 17. mars.
Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap i Sandefjord  
10. - 11. februar.
Sikkerhetskurs for borevogn og riggfører i Kongsberg  
10. - 11. februar.
NS 3420- anleggsdelen i Seljord  
17. februar.
Plan og bygningsloven i Tønsberg  
18. februar.
Sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere (32t)  
19. - 21. februar. (HELG)
Jus i personalarbeid i Tønsberg  
22. mars.
NS 3420- anleggsdelen i Tønsberg 
 25. mars.
Arbeidsvarsling – håndbok 051 i Tønsberg  
27. april.
Arbeidsvarsling – håndbok 051 i Tønsberg  
27. mai.
Sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere (32t)  
4. – 6. juni. (HELG)

leder Bjørn Madsen. 
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NYTT FRA REGIONENE

Region Nord

Fredag 13. november 2009 ble 
det arrangert en ”Erfarings-
konferanse” i forbindelse med 
MEF Region Nord og Statens 
vegvesen Region Nords Leve-
randørutvikling prosjekt. 

Stig Kjærvik, regionsjef MEF 
Region Nord, redegjorde for 
bakgrunnen til dette samar-

beidet mellom MEF Region 
Nord og Statens vegvesen, og 
presiserte at målet med eve-
randørutviklingsprosjektet, 
heretter kalt LUP, er å utvikle 
kompetansen i bransjen og øke 
konkurransen om oppdrag for 
Statens vegvesen. 
For å skaffe nødvendig data til 
LUP ble det gjennomført en 
spørreundersøkelse i april/ mai 
2009. Stein Gunnes, sjeføko-
nom MEF, gikk gjennom de 
viktigste resultatene fra denne 
spørreundersøkelsen. Stein J. 
Johansen, utbyggingssjef Sta-
tens vegvesen Region Nord, 
fulgte opp med å snakke om 
SVV`s erfaringer med entre-
prenørene.

Erfaringer fra funksjonskon-
trakter med Statens vegvesen 
ble lagt frem fra Nord-Salten 
Vegdrift AF ved Bjørnar Stef-
fensen, daglig leder for Stef-
fensen Maskin og Transport. 
Roger Moe, representant fra 
AF Kveøyforbindelsen og AF 
Rv 867 Samamoan – Ervik, la 
vekt på erfaringer med å jobbe 

i arbeidsfellesskap på utbyg-
ningskontrakter for Statens 
vegvesen.

Besøk fra Sverige ved Per-Erik 
Markström, regionsjef ME 
Region Nord, kunne berette at 
samme type spørsmål disku-
teres i både Norge og Sverige, 
og et tettere samarbeid mellom 
organisasjonene er ønskelig 
ettersom det vil være fruktbart 
for begge parter. 

Det mest opplagte resultatet 
som er fremkommet etter ar-
beidet som er gjort i LUP er 
at det er et stort behov for å 
øke entreprenørenes kunnskap 
om bruken av Prosesskode 
1, som er Statens vegvesens 
standard beskrivelsestekster 
for vegkontrakter. For å ta tak 
i dette ble det arrangert kurs 
i Prosesskoden i Tromsø 15. 
desember 2009. Responsen var 
stor, og det stilte nærmere 50 
deltakere på dette kurset som 
ble arrangert med forelesere 
fra Vegdirektoratet. 

”Erfarings-
konferansen”

Årsmøter MEF Region Nord 2010
Det er besluttet at årsmøtene i MEF Region Nord avholdes som 
følger:

Årsmøte MEF avd. Troms avholdes 5.- 7. mars 2010. 
Arrangementssted: Målselv Fjellandsby. 

Årsmøte MEF avd. Nordland avholdes 12.- 14. mars 2010. 
Arrangementssted: SAS- hotellet i Bodø. 

Årsmøte OKAB Region Nord avholdes 12.- 14. mars 2010.
Arrangementssted: SAS- hotellet i Bodø. 

Avfallsdagene 2010
Holmenkollen Park Hotel Rica 
Oslo 3. - 4. mars

Den viktigste møteplassen for  
gjenvinnings- og avfallsbransjen i Norge
Effektive og hyggelige fagdager for alle som driver med 
innsamling, transport, behandling og gjenvinning av avfall 
i private bedrifter, avfallsselskap, kommuner og andre med 
interesse for utviklingen i avfallssektoren. 
 Grønn energi og et fornybart marked
Gjenvinning og kompetanseutvikling
Intelligent ledelse gir muligheter for mennesker og metoder
Nytt Holmenkollen nasjonalanlegg gir nye utfordringer

Leverandørmarked
Sentrale leverandører stiller ut og presenterer sine produkter 
og tjenester på Leverandørtorget.

Maskinentreprenørenes Forbund
Avd. Gjenvinning og avfallshåndtering
Tlf: 22 40 29 00 
E-post: firmapost@mef.no

For påmelding og informasjon, kontakt:

Maskinentreprenørenes Forbund
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MESSER OG KONFERANSER 2010
19. - 21. januar: Anleggsdagene
Gardermoen

1.-3. mars: Sprengningsarbeider – 
et fag i endring
Storefjell hotell. Arr. NFF

4. – 5. mars: Avfallsdagene
Holmekollen Park Hotel

17. – 19. mars: INTERtunnel Russia
Expocenter Moskva

19. – 24. april: Bauma
München

20. april: NFF Temadag
Oslo

1. juni: TBM-konferansen Bergen
Arr. NFF

4. – 6. juni: MEFA 2010
Stavanger

9. – 12. juni: Bergmekanikk i Norden, 2010
Kongsberg 

17. – 20. juni: Nord-Norsk bygg- og 
anleggsmesse 2010
Tromsø
Arr: Nordnorske Entreprenørers Service - 
organisasjon (NESO) og MEF

27. – 30. september: Industridagene
Norges Varemesse, Lillestrøm
Arr. Meknet

23. - 26. november: Bauma-China 2010
Shanghai, Kina

HAR DU KONTROLL PÅ DINE NØKLER?
WSM Nøkkelboks er et enkelt og genialt hjelpemiddel for å få kontroll og 

orden i nøkkeladministrasjonen. Nå er det slutt på å gjemme nøkler på kreative 

steder, eller å bruke tid på å løpe rundt etter vedkommende som har nøkkelen 

du har bruk for akkurat NÅ! Nøkkelboksen monteres ute på anleggsmaskiner, 

verktøykonteinere, brakker osv. Nøkkelen til objektet legges inn i nøkkelboksen. 

Ansatte får en nøkkel som passer til alle nøkkelboksene og er dermed sikret 

tilgang til de objekter de skal ha tilgang til.

Vi tilbyr også nøkkel-
skap og nøkkelbokser 
med kodelås. Se mer på

www.arcus-vita.no

Pb 213, 5591 Etne

Tlf 53 75 77 50 

Fax 53 75 77 51

Epost: post@arcus-vita.no

www.arcus-vita.no

Rica-avtalen for MEFs medlemmer
MEF har en avtale med Rica Hotels som gir tilgang til gode tilbud spesielt og generelt for MEFs medlemmer. Totalt har Rica nærmere 80 

www.mef.no, logg deg på MEFs medlemsnett. Avtalen 

Har du spørsmål angående avtalen kan du kontakte ditt 
regionkontor eller MEFs hovedkontor 22 40 29 00. 

www.rica.no.



STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

98 %

99 %

100 %

101 %

102 %

103 %

104 %

105 %

106 %

107 %

108 %

109 %

jan.07 apr.07 jul.07 okt.07 jan.08 apr.08 jul.08 okt.08 jan.09 apr.09 jul.09 okt.09

Måned

P
ri

si
nd

ek
s

Skogsmaskinindeksen

Grunnarabeid/bygging av veger og jernbaner

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks

Anleggsmaskinindeksen

360,0

380,0

400,0

420,0

440,0

460,0

480,0

fe
b. 0

4

m
ai

. 0
4

au
g. 0

4

nov.
 0

4

fe
b. 0

5

m
ai

. 0
5

au
g. 0

5

nov.
 0

5

fe
b. 0

6

m
ai

. 0
6

au
g. 0

6

nov.
 0

6

fe
b. 0

7

m
ai

. 0
7

au
g. 0

7

des
. 0

7

m
ar

. 0
8

ju
n. 0

8

se
p. 0

8

des
. 0

8

m
ar

. 0
9

ju
n. 0

9

se
p. 0

9

des
. 0

9

Måned

ANLEGGSMASKINEN 1-201018

Lavere omsetning i bygg og anlegg
I perioden januar-august 2009 gikk omsetningen 

for bedrifter i bygge- og anleggsbransjen ned 

med nesten 23 milliarder kroner sammenlignet 

med samme periode i 2008.

Dette tilsvarer en nedgang på nesten 12 prosent. 
Totalt ble det omsatt for nesten 169 milliarder kroner innenfor 
bygge- og anleggsvirksomheten de åtte første månedene i 2009. Alle 
næringshovedgruppene hadde en nedgang i omsetningen i denne 
perioden sammenlignet med samme periode året før.

Omsetningen for 4. termin ned 11 prosent
Omsetningen for 4. termin (juli og august) 2009 gikk ned med 4,9 
milliarder kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med 4. termin 2008.

Lavere nedgang for grunnarbeid
Området grunnarbeid har hatt en lavere omsetningsnedgang enn 
bygging av veger og jernbaner, bare 3,5 prosent ned fra 4. termin 
2008 til 4. termin 2009.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

Kilde: SSB

Anleggsmaskinindeksen
Endringen skyldes i hovedsak små endringer i drivstoffpris og 
pengemarkedsrente. Indeksen omfatter kostnader vedrørende 
avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusive 
førerlønn.

Skogsmaskinindeksen
Skogsmaskinindeksen får en relativt bratt stigning i 3. kvartal. Dette 
er i all hovedsak grunnet økning i renter og drivstoffpriser, samt en 
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   Eksamensforberedende kurs

Fagbrevkurs
Anleggsfagene (56 t)
Med fagbrev/fordypning innenfor: 
Anleggsmaskinførerfaget, Asfaltfaget,
Fjell- og bergverksfaget, Veg- og anleggsfaget, 

Trondheim Oppstart 22. januar - 24. april
Tønsberg Oppstart 29. januar - 29. mai
Medlem kr 7 600 Ikke medlem kr 13 000

Fagbrevkurs 
Gjennvinningsfaget (56 t)
Oslo Oppstart 2. februar - 15. april
Medlem kr 7 600 Ikke medlem kr 13 000

HUSK OPPMELDINGSFRIST
for fagbrevene ca.15. januar
Gå inn på www.privatistweb.no for oppmelding. 

   Kompetansehevende kurs

Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap
Sandefjord 10. - 11. februar
Oslo 8. - 9. mars
Trondheim 23. - 24. mars
Alta 15. - 16. april
Medlem kr 1 900 Ikke medlem kr 4 400

Grunnleggende stikkings- og 
tegningsforståelse
Kristiansand 18. - 19. februar
Stavanger 22. - 23. april
Oslo 6. - 7. mai
Medlem kr 1 900 Ikke medlem kr 4 400

Juridiske kontraktstandarder (NS)
Tønsberg 2. - 3. februar
Bergen 16 .- 17. februar
Kristiansand 3. - 4. mars
Narvik 28. - 29. april
Medlem kr 1 900 Ikke medlem kr 4 400

Jus i personalarbeid
Trondheim 13. januar
Tønsberg 22. mars
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr  2 950

Komprimering 
Stavanger 17. februar
Bardufoss 2. mars
Oslo 13. april
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr 2 950

Prosesskode 
Trondheim 9. februar
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr 2 950

  Lovpålagte kurs

Arbeidsvarsling - håndbok 051
Modul 1
Tønsberg 8. februar
Kristiansand 25. februar
Stavanger 2. mars
Tønsberg 27. april
Trondheim 4. mai
Tønsberg 27. mai
Modul 2
Trondheim 1. mars
Oslo 5. mars
Modul 1
Medlem kr  600 Ikke medlem kr 1 450
Modul 2
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr 2 950

HMS for ledere
Stavanger 29. januar
Tønsberg 4. februar
Trondheim 4. mars
Medlem kr 600 Ikke medlem kr 1450

Sikkerhetskurs for
anleggsmaskinfører (32t) 
Oslo 5. - 7. februar (helg)
Harstad 9. - 12. februar
Tønsberg 19. - 21. februar (helg)
Steinkjer 8. - 11. mars
Stavanger 12. - 14. mars (helg)
Kirkenes 23. - 26. mars
Molde 12. - 15. april
Kristiansand 16. - 18. april (helg)
Trondheim 26. - 29. april
Tønsberg 4. - 6. juni (helg)
Oslo 18. - 20. juni (helg)
Medlem kr 2 750 Ikke medlem kr  4 900
   (helg)  kr 4 300            (helg)  kr  6 400

Sikkerhetskurs for borevogn- og riggfører
Kongsberg 10. - 11. februar
Kirkenes 16. - 17. mars
Medlem kr 1 900 Ikke medlem kr  4 400

   Nettbaserte kurs

Verneombudskurs
Sandefjord 9. februar  - 1. samling 

16. - 17. mars - 2. samling 
Medlem kr 3 200 Ikke medlem kr  6 600

-skolen
Maskinentreprenørenes Forbund

Kursoversikt VÅREN 2010

Konflikthåndtering
Stavanger 28. januar
Trondheim 3. mars
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr 2 950

Krisehåndtering
Stavanger 29. januar
Trondheim 4. mars
Medlem kr 600 Ikke medlem kr 1 450

Miljøkartlegging
- sanering og avfallsplaner
Mo i Rana 15.-16. februar
Molde 1.- 2. mars
Medlem kr 2 400 Ikke medlem kr 4 400

NS 3420 - Anleggsdelen
Dagskurs
Bergen 12. januar
Gardermoen 4. februar
Seljord 17. februar
Bodø 9. mars
Molde 11. mars
Karasjok 16. mars
Tønsberg 25. mars
To dagers kurs
Oslo 23. - 24. februar
Dagskurs
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr 2 950
To dagers kurs
Medlem kr 1 900 Ikke medlem kr 4 400

NS 8432 - Alminnelig bestemmelser 
for skogsdrift
Mære 8. april
Kongsvinger 15. april
Gautefall 6. mai
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr  2 950

Personalhåndtering
Stavanger 26. februar
Trondheim 4. mai
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr  2 950

Plan- og bygningsloven
Biri 2. februar
Trondheim 10. februar
Tønsberg 18. februar
Oslo 3. mars
Tromsø 10. mars
Kristiansand 24. mars
Stavanger 8. april
Skei i Jølster 5. mai
Bodø 21. mai
Medlem kr 1 200 Ikke medlem kr  2 950

MEF-skolen – bransjens egen skole  |  Telefon 800 30 260  |  E-post: mef-skolen@mef.no

Rabatter
Det gis 5% rabatt for de som melder seg på innen en måned før kursstart *
Det gis 10% rabatt for bedrifter med 3 eller flere deltakere på samme kurs * 
Det gis 30% rabatt for MEF-bedrifter med tariffavtale *
Det gis 10% rabatt for MEF-bedrifter med tariffavtale på skolene
*gjelder ikke skolene

Mer informasjon og 
påmelding til kurs, se

Kurs kan bli endret, så følg med på våre nettsider. 
Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta på kursene.

www.mef.no
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MEF-AKTØREN KNUT ERIK HAUG

Knut Erik Haug driver sitt eget 
maskinentreprenørselskap, med 
to ansatte. Han er selv gravemas-
kinfører og tar på seg det meste 
av gravejobber, men det går mest 
i grøftegraving i forbindelse med 
vann, kloakk og fjernvarme. De 

siste 10 årene har han vært mer 
eller mindre fast innleid hos 

en rekke forskjellige prosjekter 
i Oslo og omegn.  Han var blant 
annet med på etableringen av 
den nye fjernvarmeledningen fra 

Klemetsrud fjernvarmeanlegg til 
Oslo sentrum. 

Når Anleggsmaskinen møter 
Haug denne kalde desember-
dagen, er han godt i gang på et 
prosjekt ved Holmlia togstasjon 
i Oslo, også dette som underen-
treprenør hos PA Entreprenør.  – 
Prosjektet går ut på å utvide broen 
over toglinjene med åtte meter, 
for at det blant annet skal bygges 
en kollektivterminal der.  I tillegg 
skal det etableres en ny rundkjø-
ring på den ene siden av brua, 
forteller han. 

Knut Erik Haug utfører ulike 
gravearbeider på dette prosjektet, 
for eksempel i forbindelse med de 
nye brufundamentene på begge 
sider av toglinjene.

eksisterende kabler i bakken, 
forklarer han. 

– Og fordi strømmen til jern-
banen må slås av under deler av 
arbeidet så kan det jo heller ikke 
gå noen tog der. Det innebærer at 

vi må jobbe en god del om natten.

Forsiktig optimist 
Haug har vært på dette prosjektet 
siden oppstarten i oktober, men 
vet ikke helt hvor lenge han blir 
værende.

– Jeg blir nok her et par må-
neder til, men etter det er det mer 
uklart. I det hele tatt går jeg nå 
en litt usikker vinter i møte. I fjor 
vinter måtte jeg permittere en 
mann, så jeg har jo merket ned-
gangen – ingen tvil om det. Men 
når det er sagt, så har jeg jo vært 
med på nedturer tidligere også, 
blant annet på slutten av 80-tallet, 
og jeg har overlevd hver gang. 
Derfor er jeg ikke så veldig pes-
simistisk med tanke på fremtiden, 
sier han.

Sover ”lenge”
Knut Erik Haug holder til i Ski, 
der han kommer fra, og mar-
kedsområdet hans er hele Oslo-
området. Han dagpendler til pro-

Navn I Knut Erik Haug (61)
Firma I Entreprenør Knut Erik Haug AS
Antall ansatte I 2

Det var en usedvanlig kald vinterdag da 

Anleggsmaskinen sporet opp Knut Erik Haug i en 

brakkerigg på Holmlia i Oslo. Kledd i tykke klær 

og med en sort lue trukket godt ned i ansiktet, ble 

Anleggsmaskinens utsendte først tatt for å være 

en narkoman som lusket rundt på området. Da

misforståelsen var oppklart ble han imidlertid møtt 

av en blid og omgjengelig bedriftsleder.

 MOT USIKKER
VINTER

www.botneskilt.no

Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 06 66 00/941 SKILT
Faks 33 05 34 80 - post@botneskilt.no

Våre kunder mener vi er best på service!
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sjektene, og tar stort sett aldri på 
seg oppdrag som er så langt unna 
at han må bo på brakka.  

– Jeg må stå opp tidlig for å 
begynne på jobb klokka syv, og 
så jobber jeg gjerne litt sent på 
ettermiddagen for å slippe og sitte 

igjen. Men det er mange som har 
mye lengre reisevei enn meg, så 
jeg klager ikke. Dette prosjektet 
på Holmlia er forresten veldig bra 
for meg, for nå kan jeg jo sove 
lenge. Jeg kan faktisk ligge og dra 
meg helt til klokka seks, sier han 
og ler.

Ligger i genene
Bedriftsleder Haug har vært i an-
leggsbransjen stort sett hele livet.  
Historien hans er ganske typisk 
for bransjen.

– Det ligger i genene dette her. 
Det er rett og slett arvelig, ler han. 

– Mange i familien min dri-
ver med dette. Faren min var 
entreprenør, og det samme var 
brødrene hans. Alle vi sønnene 
har tatt det samme yrkesvalget 
som våre fedre, og jeg har derfor 
mange fettere i bransjen. For min 
del begynte det vel allerede da 

faren min på jobb. Det er vel sånn 

denne bransjen, sier han. 

Ønsker en maskinfører til
Haugs yrkeskarriere i anleggs-
bransjen startet i 1972, da han 
kjøpte sin første gravemaskin og 
begynte å selge sine tjenester. 

han på plass enda en ansatt.
– I dag har jeg bare to ansatte 

– inkludert meg selv. Han andre 
kjører lastebil, mens han tredje, 
som dessverre sluttet for ca. ett 
år siden, kjørte gravemaskin, sier 
Haug, som til tross for usikre tider 
faktisk er på utkikk etter en ny 
gravemaskinfører.

sjelden gi slipp på dem, uansett 
om det er dårlige tider, sier han.

Stor variasjon
Til tross for at Haug nærmest ble 
født inn i anleggsbransjen – el-
ler er ”arvelig belastet”, som han 
selv sier, har han aldri drømt om å 
gjøre noe annet i stedet. 

– Jeg har aldri angret på dette 
yrkesvalget. Det eneste som kan-
skje kunne vært bedre, måtte være 
å kunne jobbe nærmere hjemme. 
Ellers er jeg egentlig svært for-
nøyd med jobbtilværelsen, og 
det har jeg alltid vært. Det beste 
med jobben er variasjonen – det 
er stadig noe nytt. Selv om mye 
selvfølgelig går igjen når det 
gjelder selve utførelsen av jobben, 
er det alltid forskjeller fra prosjekt 
til prosjekt. På hver eneste jobb er 
det noe helt særegent, med de spe-
sielle utfordringene det medfører, 
forklarer han.  Selv om han driver 

gravemaskinen hele dagen, føler 

Haug seg aldri ensom på jobb.
– Nei, tvert i mot, det har jeg 

aldri gjort. Det er jo alltid andre 
mennesker på prosjektene. Dessu-
ten er det et svært godt miljø i PA 
Entreprenør, som jeg er heldig å 
få være en del av, sier han tilfreds.  

Jeg er 61 år nå, men har på ingen 
måte noen planer om å pensjonere 
meg ennå. Det får helsa avgjøre, 
avslutter han.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

www.botneskilt.no

Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 06 66 00/941 SKILT
Faks 33 05 34 80 - post@botneskilt.no

Våre kunder mener vi er best på logistikk!
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Hovedkontor:
Ringeriksveien 155 - 157
Postboks 91, 
1313 Vøyenenga
Tlf. 67 15 37 80
Faks 67 15 37 99

www.norgeodesi.no

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

KOMPLETT ENTREPRENØRLØSNING
for landmåling og maskinstyring med Trimble SPS930 

totalstasjon +SPS882 rover og base + TSC2 målebok med 
SCS900 og kontorprogramvaren TBC for entreprenører

TRIMBLE SPS930 – Universal totalstasjon
Trimble SPS 930 - Robotic  
totalstasjon for landmåling
og alle maskinstyringssystemer:

TRIMBLE SPS882 – GPS/GNSS Base og Rover:

TRIMBLE TSC2 - Målebok med SCS900 feltprogram:

KAMPANJE!

BESTILL BASE OG ROVER I KAMPANJEPERIODEN  
OG FÅ MED MÅLEBOK OG PROGRAMVARE PÅ KJØPET



TERRA Road Design er et nytt program 
utviklet for å forenkle dimensjoneringer 
av veikonstruksjoner og oppbygging av 
plasser.

TERRA E’Grid geonett

Tlf: 67 13 76 70
Email: post@terra-tec.no
www.terra-tec.no

TERRA
TEC

SCANDINAVIAN



Vi tilbyr nå tre reisealternativ:
Alternativ 1: utreise søndag 18. april og hjemreise onsdag 21. april
Alternativ 2: utreise onsdag 21. april og hjemreise lørdag 24. april
Alternativ 3: utreise onsdag 21. april og hjemreise søndag 25. april

FLYREISEN  FOREGÅR MED NORWEGIAN OG KLM
KLM flyr fra Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord og Oslo til 
München via Amsterdam. Alle reiser samlet mellom Amsterdam og München.  

MINISEMINAR
Gratis miniseminar på Eden-Hotel-Wolff i MEF’s regi vil bli arrangert i forbindelse 
med ankomsten for alle turene. Det vil bli servert en enkel buffét. Bussene fra 
flyplassen går direkte til dette hotellet. Detaljert informasjon kommer senere.

Pakkepriser (fly fra Oslo + hotellovernatting og transport f/t flyplassen i 
München) fra kr 6.940,- pr. person i dobbelt rom og 9.400,- i enkeltrom. 
Hotellene vi benytter ligger sentralt og i nærheten av jernbanestatsjonen. 
Herfra tar det ca 20 minutter med U-Bahn direkte til messen.

Detaljerte opplysninger og påmelding finnes på www.messereiser.no eller 
www.mef.no. Kontakttelefon Messereiser AS telefon 32 21 71 90 eller MEF v/
Bjørg Fossum telefon 22 40 29 10.

Meld deg på og benytt anledningen til å holde deg oppdatert om utviklingen 
innen teknologien for anleggsmaskiner og utstyr.
Vi anbefaler å være tidlige ut da kapasiteten er begrenset.

Bauma 2010
Bauma 2010 - 19. – 25. april i München - Endring i reisetilbudet - rimeligere priser

Tur 1 med Norwegian Strekning Avreise Ankomst

Søndag 18/4 Oslo - München Kl. 12.00 Kl. 14.25
Onsdag 21/4 München - Oslo Kl. 13.30 Kl. 15.50

Tur 2 med KLM Strekning Avreise Ankomst

Onsdag 21/4 Oslo - München Kl. 06.40 Kl. 11.00
Lørdag 24/4 München - Oslo Kl. 18.05 Kl. 22.20

Tur 3 med Norwegian Strekning Avreise Ankomst

Onsdag 21/4 Oslo - München Kl. 10.30 Kl. 12.50
Søndag 25/4 München - Oslo Kl. 14.55 Kl. 17.20

Se informasjon på nettet



TEST-
VINNER 

ZX210-3

www.nanset.no

Testvinner i bransjemagasinet BouwMachines 
produktivitetstest i 2006

Vinner av iF produktdesignpris i 2007

Tildelt BBB’s innovasjonspris i 2007 for   
          “Large Size Construction Machine of the year”  

Scoret 4,5 av 5 mulige i maskintesten til
        Anleggsmaskinen #3 2008

CableBuster
din personlige 

kabelsøker

Tel. 32 73 00 05 Mob. 481 20 181
post@holte-electronics.no
Frogs vei 41, 3611 Kongsberg

www.holte-electronics.no

Ta kontakt 
hvis du vil bli
agent!!
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STOR INNSATS 
SMÅ FUGLER
Denne Hitachi-graveren sikrer at trekk- og vadefugler 
som sokner til naturreservatet Skottvatnet i Sel 
kommune i Gudbrandsdalen kan opprettholde de 
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FOR 



ANLEGGSMASKINEN 1-201028

Etter hvert som Skottvatnet 
grodde igjen med mudder og 

den nasjonale rødlista over truede 

innsjøen som mellomstasjon og 

Fylkesmannens miljøvernavde-

-

-
-

Tilbakegang
-

Men heretter skal sjeldne ande- og 
-

Tidligere var Skottvatnet et av 

-

Samarbeid
-

-

grunneierne, Sel kommune og 

Spisskompetanse 

-

-

Savnet

Redningsmenn
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hovedsak med sikring mot erosjon 

-

-

-

-

-

-

Trøblete mildvær

-

-

kommer vi enda lenger ut i myra 
-

-

avsluttes innen utgangen av 
-

Enestående prosjekt

-

-

som tidligere var her velkom-

at den tidligere rike og varierte 
-

-

hvor statlige midler utgjør den 

Tekst og foto
I

Verneverdig
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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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n
o

Nordisk standard
Vendbart HK Feste

0,5 til 30 tonns maskiner
Shimsfritt

Pusseskuff

Graveskuff

D
yrkningsskuff

Ste
in

kl
o

Profilskuff

Te
le

ri
pp

er

G
røfteskuff

Produsent av utstyr fra 0,5 til 30 tonns gravemaskiner

Spør vår forhandler i ditt distrikt på gode pakkepriser!
Finn din forhandler på www.graveutstyr.no

Alle våre produkter blir produsert i RAEX 450 / Slitestål

R
A

S
K
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E

V
E

R
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Stik
ke

klo

-
-

av gradestokken som klorte 

var det ikke engang satt av tall 
som kunne dokumentere antal-

-

Også lengst sør
-

-

-

-
drelandsvennen en ukes tid ut i 

ellers har ganske stor ledig 

-

-

-

Lang varighet

av vinterkulde og store snø-

KULDESJOKK
FOR ANLEGGS-
MASKINENE
Bruk av anleggsmaskiner og temperaturer mellom minus 



ANLEGGSMASKINEN 1-201031

mengder har tatt ut ansatte i 

daglig leder Olav Stangeland 

- Dette er en situasjon vi i 
-

er inne i er mye strengere enn 
det jeg kan huske, og rammer 
mye større deler av landet enn 

-

-
rig stans i all aktivitet og ned 

-

Tekst
I
Foto
I
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MÅNEDENS BIL TOYOTA LAND CRUISER D-4D

-
-

-

-
-

-

-

-

TOYOTAS NYE

TOPPKANDIDAT
Med introduksjonen av nye Land Cruiser sikter Toyota mot en stabil topplassering i den alltid pågående 

Pris testet modell: 

Motor:

Totaltvekt/nyttelast: 

Tilhengervekt m/brems: 
0-100/toppfart: 

Forbruk:
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SKUFFE
MAT

Først med størst

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Tekst og foto
I



ANLEGGSMASKINEN 1-201036

TESS-packer med mekanisk sikring 
er enestående i markedet og tåler 
trykk på inntil 150 BAR. Packeren 
leveres med diameter f.o.m. 45 t.o.m. 
63 millimeter. Standard lengde er 260 
millimeter.

TESS-packer MS

TESS-packer standard tåler trykk 
på inntil 100 BAR, og leveres med 
diameter f.o.m. 45 t.o.m. 63 millimeter. 
Standard lengde er 215 millimeter.

Injeksjonsstaver for TESS-packer 

Standard lengder fra 1 til 6 meter. 

TESS-packer Standard

Injeksjonsstaver

PSF

TESS-packer for tunnelinjeksjon

Vi treffes på 

Anleggsdagene!
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For oss har det vært en selvfølge at våre skogsmaskiner har 
hatt 8 hjul i 20 år. Åtte hjul i kombinasjon med belter og 
ett perfekt tyngdepunkt medfører en optimal bæreevne, og 
hogstmaskinen er dermed meget skånsom mot skog og mark. 
Med de spesifikasjonene som våre maskiner leveres med, får 
du mye igjen for investeringen. Dette kan du lese mer om 
på www.gremo.com +46 346 605 15 · www.gremo.com

Vi har over 20 års erfaring og mer enn 
400 entreprenører som kunder.

Våre løsninger for maskinentreprenører gir deg:

Daldata Oslo As er en av Visma’s største forhandlere. Vi har mer enn 20 års erfaring med utvikling og 
leveranser av økonomiløsninger. Vi har nærmere 1500 kunder i Norge, hvorav ca 400 er entreprenører.

informasjon om våre løsninger for entreprenører på www.daldataoslo.no.

Daldata Oslo As
Karoline Kristiansensvei. 2, 0661 Oslo

tlf: 48 00 22 22 
oslo@daldata.no

www.daldataoslo.no

 Komplett økonomisk oversikt på prosjekter som kan inndeles i hovedprosjekt, 
       delprosjekt og aktiviteter.                      

 Fakturering mot prosjekt, fast pris eller regningsjobber etter medgått tid og materiell.

 Komplett regnskap med reskontro.

 Timeregistrering for ansatte og maskiner (via web, mobil og SMS med minTimeliste).

 Elektronisk bilagshåndtering.

 Integrasjon mot e-Pocket Handyman for timeregistrering, materielluttak og 
       dokumentasjon.

Anleggsdagene 2010

Du treffer oss på 

stand 51 Fakturering, prosjekt-, og økonomi-
styring for maskinentreprenøren
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TEMA KRISE ELLER NORMALISERING?

framgår det av fakta- og analyseundersøkelsen som Maskinentreprenørenes

også lese om hvordan et tilfeldig utvalg bedrifter og leverandører opplevde 
situasjonen i november – også internasjonalt – og hvordan de da vurderte 
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TEMA KRISE ELLER NORMALISERING?

- UROVEKKENDE
UTVIKLING

-

nes Forbund viser at andelen bedrifter som venter en økning i antall ledige hen-

Fakta og analyse 
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-

-
-

-

– Dårlig planlegging

-
-

-

-

-

-

– Prosjekteringskapasiteten må 
økes

-

-

-

-

-
-

-

I region øst,
-
-

-

I region sørøst

-

-

Region sørvest

-

-

I region vest -

I region midt

-

region nord. -

-

-

Tekst og foto
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TEMA KRISE ELLER NORMALISERING?

-

-
-
-

-

-

-

Kortere tidsperspektiv

-

-

Ingen ”krise”

-

NEDGANG = NORMAL I
-

M

Optimist 1 -
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L ISERING?

-

Økende arbeidsmengde

-

-

-

Treg offentlig mølle

-

-

-

-

-

Økt maskinsalg

-

-

-

Tilbake til normalnivå

-

-

-
-
-

-

-

Tekst og foto
I
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TEMA KRISE ELLER NORMALISERING?

-

-

-

Strategisk omlegging
-

-

-
-

-

-

Sunt med en korreksjon

-

-

-

– POSITIVT 
KORREKSJON

-

tidenes ”byggeboom” i Norge stoppet plutselig mye 

-

Strategisk omlegging 
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MED EN 
ON I MARKEDET

-

-

Større muligheter
-

-

-

-

Litt rolig vinter

-

-

-

-

-

-

Begrenset optimist

-

-

-

Tekst og foto
I

Spennende tid i møte
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TEMA KRISE ELLER NORMALISERING?

– Det var svært stor konkurranse 
og lav inntjening blant de større 
lokale maskinentreprenørene i 
Sør-Troms. Vi visste det ville 
komme store veiprosjekter i 

å se om det ikke gikk an å gå 
sammen om et prosjekt. Arbeids-
fellskap er jo ikke noe nytt i 
bransjen, og jeg visste at det var 
gjort mange steder ellers i landet, 
forteller Roger Moe, styreleder 
og medeier i Harstad Maskin og 
Anlegg AS.
– Vi var tre konkurrerende be-
drifter, som kjente hverandre 
godt fra før, som gikk sammen 
om to store veiprosjekter. Disse 
jobbene hadde nok gått til større 
riksentreprenører dersom vi ikke 
hadde samarbeidet. På det tids-

punktet vi gikk inn i arbeidsfel-
lesskapet hadde Harstad Maskin 
og Anlegg i overkant av 30 
ansatte, mens de to andre bedrif-
tene var litt mindre, med rundt 
20-25 ansatte totalt.  

Alle målsettingene oppnådd
Det første prosjektet, som også 
er det største, dreier seg om 
omfattende utbedring av riksvei 
867 mellom Samamoa og Ervik 
i Harstad kommune, mens det 
andre er en helt ny vei – Kve-
øyforbindelsen – som forbinder 
Hinnøya og Kveøya i Kvæfjord 
kommune. 
– Det første prosjektet er al-
lerede ferdig – veien åpnet i 
september i år – og også den 
andre jobben ser ut til å gå greit. 

Så langt har vi oppnådd alle de 
målsettingene vi hadde satt oss 
med disse arbeidsfellesskapene. 
Alle tre bedriftene har dessuten 
tjent penger, sier Moe. 
– I utgangspunktet kunne vi nok 
ha tatt en av jobbene helt alene, 
men hvis én bedrift hadde gått 
inn alene på en slik jobb, hadde 
man låst altfor mye ressurser på 
den. Ved å gå sammen, kan man 
også betjene de øvrige kundene.  

Kompetansebygging
Foruten det å kunne håndtere 
større prosjekter, er det også 

-
skap, ifølge Moe.
– Det var et ønske om å øke 
kompetansen i bedriftene, og det 
er jo kompetansebyggende å få 

ansvaret for større prosjekter. 
Begge jobbene har vært svært 
lærerike, og det har betydd et 
løft  for alle tre bedriftene. Vi sit-
ter for eksempel igjen med mye 
ny kompetanse, ikke minst på 
sjøfylling og fjellsprengning. Det 
er for øvrig forholdsvis krevende 
å jobbe for Statens vegvesen, 
særlig når det gjelder doku-
mentasjon, HMS osv. Statens 
vegvesen er en profesjonell og 
krevende oppdragsgiver, og man 
blir jo ikke bedre entreprenør 
enn det oppdragsgiver krever, 
slår han fast.

Lokalt løft 
Arbeidsfellesskap kan i tillegg 

forhold, noe de to prosjektene i 
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– SAMMEN ER
VI STERKE
En av utfordringene for alle de små og mellomstore 

maskinentreprenørene i landet, er at mange entrepriser er så store 

at bedriftene ikke har kapasitet eller mulighet til å håndtere dem. En

løsning på dette er at byggherrene deler opp entreprisene i mindre 

delentrepriser, noe MEF har arbeidet for i en årrekke. En annen løsning 

sammen kan ta på seg større prosjekter. Harstad Maskin og Anlegg AS

har gode erfaringer med dette.

Sør-Troms er et eksempel på. 
– Disse jobbene har betydd et 
løft for hele anleggsnæringen i 
byen. Vi har ikke brydd oss noe 
særlig om de mindre private 
prosjektene mens vi har holdt på 
med disse to store jobbene, noe 
som betyr at det har blitt et større 
marked for de mindre bedriftene 
som fokuserer på små prosjekter. 
I tillegg har vi benyttet lokale 
bedrifter som underleverandører, 
noe som også slår positivt ut 
lokalt, sier Moe.

at dette kunne føre til en positiv 
synliggjøring av vår bransje i 
lokalmiljøet, i og med at det ikke 
har vært vanlig her at bedrifter 
går sammen om å samarbeide 
– uansett bransje. Som en følge 

av dette har jeg vært rundt og 
holdt foredrag om samarbeidet 

-
foreninger, organisasjoner og 
bedrifter.

Forarbeid og planlegging
Moe er imidlertid klar på at det 
krever både planlegging, forar-
beid, og ikke minst tillit, dersom 
et arbeidsfellesskap skal fungere.
– En vesentlig forutsetning for at 
et arbeidsfellesskap skal fungere 
er selvsagt at ledelsen i bedrif-
tene stoler på hverandre og kan 
samarbeide. Det blir vanskelig 
dersom man ikke liker trynet på 
hverandre, sier han.
– I tillegg krever ethvert arbeids-
felleskap et grundig forarbeid 
som må starte i god tid før 

anbudet skal regnes. MEF har 
utarbeidet en mal for arbeidsfel-
leskapskontrakter, og vi kontak-
tet blant annet MEFs advokat 
Erling Erstad i forkant for å få 
klarhet i eventuelle fallgruver 
ved et slikt samarbeid. Vi gjorde 
et veldig grundig forarbeid og 
utarbeidet klare grensesnitt for 
hvilke oppgaver de tre samar-
beidspartnerne skulle utføre. På 
riksvei 867 har vi delt arbeidene 
i tre parseller og jobber på en-
hetspriser som er de samme som 
i kontrakt med Statens vegvesen.  
Kveøyforbindelsen utføres etter 
en annen modell, hvor vi har 
maskiner inne i prosjektet som 
avregnes på timer.  I praksis 
fungerer det slik at én bedrift blir 
hovedentreprenør og de andre 

blir underentreprenører, for opp-
dragsgiver skal bare behøve å 
forholde seg til én kontraktspart-
ner. Siden vi er den største be-
driften var det også vi som ble 
”hovedentreprenør”. Det betyr 
at de andre to entreprenørene 
fakturerer oss, mens vi fakturerer 
oppdragsgiver. Dette har ført til 
en kunstig omsetningsvekst for 
oss, fra en normal omsetning på 
rundt 40 millioner kroner i året 
til hele 132 millioner kroner i 
fjor. Ettersom mye av dette kun 
er videreformidling av omset-
ning fra samarbeidspartnerne gir 
det dårlig dekningsgrad i våre 
regnskaper.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Gunstig samarbeid Det er mange fordeler med 
arbeidsfellesskap, men det krever grundig forarbeid og 
planlegging, ifølge Roger Moe, styreleder og medeier i 
Harstad Maskin og Anlegg AS.
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TEMA KRISE ELLER NORMALISERING?

en økonomiske 
unntakstilstanden i 
den baltiske staten 
til tross, mange av 

landets maskinentreprenører ser 
ut til å klare seg gjennom krise-
tidene. Det er med andre ord en 
lysning å se i den andre enden av 
tunnelen.

- Latvias økonomi ligger i 

grus og turboøkonomien som 
lenge førte an, er en saga blott. 
Men mange av landets maskinen-
treprenører klarer tilsynelatende 
å riste krisen av seg. Det virker 
faktisk som om selskapene er i 
stand å betale tilbake på lånene 
som ikke minst mange nordiske 
banker har vært løsslupne med. 
Det er en viss optimisme å spore 

nå når det ser ut for at økono-
mien viser ørsmå tegn til å peke 
oppover igjen, sier Jurgis Bergs, 
en av toppsjefene i Akmens 
Apstrades Nodalja (AAN) som 
rangeres blant Latvias mest vel-
lykkede maskinentreprenørsel-
skaper.

Ikke bare Norge
Når det norske anleggsmarke-
det har fått smake noe av den 
sure svie i kjølvannet av at alle 
konjunkturpiler plutselig skifter 
retning fra oppover til nedover, 
har andre land fått smake steken 

Jurgis Bergs har derfor andre per-
spektiver på temaet med et land 
som Latvia som utgangspunkt 
enn oss her i vest, viser det seg.

- AAN ble etablert i 1991, 
samme år som Sovjetunionen ble 
oppløst. Planøkonomien og kom-
munismen som begge fungerte 
dårlig, ble feid ut fra Latvia. Det 
var først da vi tok våre første 
famlende steg som selvstendig 
stat med åpen markedsøkonomi, 
sier Bergs.

Deportert
Landet var ikke lenger en del av 

Sovjetunionen.
Eller som mange uttrykte 

det; den russiske okkupasjonen 

delrepublikk var en langvarig 
plage, skal vi tro Bergs, som tar 
en kjapp historisk gjennomgang 
av de seneste 50 årene av landets 
historie som et bakteppe til da-
gens situasjon i anleggsmarkedet.

- På 1950-tallet ble 40.000 lat-
viere deportert til Sibir, og vi var 
knappe to millioner innbyggere. 
Flesteparten av de deporterte var 

av disse igjen døde i leirene. I 
samme periode ”sovjetiserte” 
makthaverne i Kreml landet vårt, 
sier Jurgis Bergs.

Halvparten av dagens 2,2 
millioner latviere er russiskspråk-

vært mer ladet, men grupperin-
gene kommer underlig nok svært 
godt overens.

- Nå er Latvia en del av EU 
og samtidig en del av Europa, 
noe begge språkgruppene gleder 
seg over, sier Bergs.

Turboøkonomi
De første årene etter murens fall 
ble det selvstendige Latvias øko-

SER LYSNING I
TUNNELEN

Latvias mangeårige tilværelse som sovje-

tisk vasallstat var som en vandring gjennom 

en endeløs økonomisk tunnel uten så mye 

som et glimt av lyspunkter, mener latvierne 

selv. Og da økonomien endelig begynte å ta 

seg opp 18 år etter Sovjetunionens fall, slo 

D

Oppgang? Latvias økonomi raste i 2009. Nå håper Jurgis 
Bergs på bedring i 2010.
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nomi styrket i hurtigtogfart. Den 
økonomiske veksten var lenge 
en av de raskest voksende i hele 
Europa, tilsvarende ti prosent 
per år, minner Bergs om.

- Maskinentreprenør AAN 
gikk i disse årene svært bra, og 
i rekordåret 2007 omsatte sel-
skapet for et beløp som tilsvarer 
240 millioner kroner (svenske 
kroner, red. anm.). 

I et land som Latvia er en 
slik sum i årlig omsetning veldig 
bra for et selskap med 240 med-
arbeidere.

Vanskelige tider skulle snart 
også ramme Latvia, som i lik-
het med mange andre tidligere 
østblokkland hadde en dypt 
gjeldstynget nasjonaløkonomi. 
Turbohastigheten i økonomien 

hadde ikke minst nordiske ban-
ker stått for gjennom en frimo-
dig utlånspolitikk. Da landet ble 

økte arbeidsløsheten kraftig. 
Vanlige husholdninger og 1,2 

problemer med å innfri låne-
forpliktelsene sine, og bankene 
ble anklaget for å ha forårsaket 
krisen.

Halvert inntekt
Juris Bergs er sikker på at Latvia 
klarer å håndtere denne krisen, 
men han er sikker på at landets 
maskinentreprenører må legge 
opp til en langt lavere omsetning 
enn før.

- For egen del vil vi i 2009 i 
beste fall ende med rundt halv-

parten av inntektene i rekordåret 
2007.

AAN har en anselig maskin-
park, og da selskapet ble eta-
blert ble maskinene i hovedsak 
innkjøpt i vestlige land. Mo-
derne teknologi krevde moderne 
utstyr. Produktene fra gamle 
sovjetiske statsbedrifter holdt 
ikke mål.

- Vi siktet inn mot merker 
som Caterpillar, Volvo, Iveco 
og Mercedes. Men vi har i til-
legg maskiner og utstyr fra både 
Russland og Hviterussland. 
Vitryska Maz er et eksempel på 
et merke som faktisk fungerer 
veldig bra, sier Bergs.

Jurgis Bergs tror at bunnen 
er i ferd med å nås i latvisk 
økonomi. Men om 2010 blir et 

år i vekst, er for tidlig å si noe 
sikkert om.

- Vi har nok lagt det verste 
bak oss. Økonomien i Latvia tar 
trolig fart igjen og det er noe vi 
så gjerne vil bidra til her i lan-
det. Det nye Latvia har lagt det 
gamle sovjetiske langt bak seg.

Bergs fastslår på den måten 
at Latvia er i ferd med å bli et 
moderne land med moderne 
infrastruktur.

- Vi maskinentreprenører 
spiller en viktig rolle og kan 
virkelig si at vi bygger det nye 
Latvia, en oppgave vi føler stolt-
het over som fagfolk i denne 
bransjen, sier Jurgis Bergs.

Tekst og foto
I

Moderne Maskinparken i AAN er i all hovedsak produsert i vestlige land, sier Jurgis Bergs.
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30 ansatte og en omsetning 
i 2007 på kr 82 millioner

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem
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Det er vi som skriver om 
anleggsbransjen...
Anleggsmaskinen leses av 
beslutningstakere i maskinentre-
prenørbransjen, der lastebilen har 
en selvskreven plass. 

ANLEGGS
MASKINEN

Rekordjobb i 
Rogaland
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førjulsdager ute i havgapet, 
karene som på oppdrag for 
Kystverket reparerte skader på 
en molo på Sklinna. Øygruppa 
ligger om lag 25 nautiske mil 

-
tern er kystnært og strategisk 

lokalisert i Åfjord for den slags 
oppdrag til havs i denne delen 
av landet.
- Anleggsleder Geir Tronga 
hadde ansvaret for jobben. 
Vi lastet opp vår egen lekter 
Gråstein med alt som trengtes, 
og Taubåtkompaniet fra Trond-

heim stilte med de to kraftka-
rene Boa Master og Chief.

Maskinell bistand
Med på lasset var en Cat 330 CL 
HW plastringsmaskin og fast 
maskinfører Bjørn Egil By, samt 
en New Holland E385 beltegra-

ver og en Volvo A20-dumper fra 
Austra Maskin. Samt alt nødven-
dig tilbehør for å fullføre jobben, 
rapporterer KS-ansvarlig Svein 

noen dager etter at anleggsveien 
på øygruppa er ryddet og både 
maskiner og mannskaper er trygt 

Sklinnabanken, Trænabanken, Grønnrevet og Røstbanken lyder kjent for dem som i sin tid hørte på 

seg ut til øygruppa Sklinna med både maskiner og mannskap er imidlertid ikke like kjent.
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tilbake på fastlandet igjen.
Sprengningsarbeidene sto Per 
Ivar Følling AS for med en Atlas 

Førjulsjobb
Moloen som binder to av øyene 

sammen var såpass mye skadet 
av tidens tann og bølgenes kref-
ter at Kystverket ville ha den 
reparert.
- Det var snakk om uttak av 
oppimot 3.000 kubikkmeter fjell 

-
lag, samt utlegging av masser i 

moloen med delvis reorganise-
ring av eksisterende plastring 
og ny plastring av skråningene, 
forteller Daltveit, og antyder en 
kontraktssum på rundt 1,5 mil-
lioner kroner.
Jobben ble gjort ferdig i løpet av 
et par korte uker like før jul, og 

som bildene viser – i godt vær til 
den vanligvis særdeles værharde 
øygruppen Sklinna å være.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I

Reparerer Prosjektleder Bjørn Relling i Kystverket inspiserer den 
skadde moloen.

Cat 330C i aksjon i kveldsmørket på øygruppa Sklinna.

Idyll New Holland 385 og Cat 330 
skimtes i idyllisk samspill i frede-
lig solnedgang langt til havs.
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PEX 1000, 1958. 

Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra MASKINELT TILBAKEBLIKK

Roadless Traction Ltd. I bruk i Statens vegvesen fra 1958.

Denne beltegående spesialsnøfre-
seren ble levert til Statens veg-
vesen i Sogn og Fjordane i 1958, 
fra landets velkjente produsent av 
snøryddingsmateriell, Øveraasen 
Motorfabrikk & Mek. Verksted, 
Gjøvik. 
De beltegående snøfreserne 
hadde (har) som hovedoppgave 
opptak av vinterstengte veger, 
som i det vesentlige er fjellover-
ganger og vegpartier i fjellstrøk. 
De hadde da årlig en hektisk 
arbeidsperiode med noen ukers 

innsats, men ellers liten utnyt-
-

mulert driftstimetall, og gjerne 
meget lang levetid. Denne frese-
ren ble bygget mot slutten av en 
utviklingsfase hvor en velegnet 
traktortype ble valgt som basis 
kjøretøy, bæremaskin, for opp-
bygging av snøfreseren. Senere 
ble spesialkjøretøyer bygget opp 
fra grunnen av.

Egen fresermotor
Denne aktuelle maskinen ble 

bygget på Fordson Major 
traktor, som var konvertert til 
beltetraktor av den engelske 
leverandøren Roadless Traction 
Ltd. Traktoren har en motor på 
56 hk.  I belteutførelsen har den 
et hastighetsregister på fra cirka 
0,5 til cirka 14 km/t, med i alt 12 
gearutvekslinger. Maskinens vekt 
er ca. 7,8 tonn.
Hos Øveraasen ble den bygget 
opp med et PEX 1000 freserag-
gregat, som innebærer en 1-trinns 
fresetrommel med diameter 1 m 

og bredde ca. 2,35 m. Tromme-
len drives fra egen fresermotor 
montert på en ramme bak på 
traktoren, og med mekanisk driv-
verk framover. 
Fresermotoren er en Ford diesel 
på 120 hk.  Fresetrommelen 
arbeider med et turtall på 315 o/
min. De to utkasttutene er sving-
bare og betjenes fra førerplass. 
Kutthøyde i snøen kunne være 
ca. 1,3 m, men i egenskap av 
beltemaskin kunne den arbeide 
lagvis i store snøhøyder når nød-
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APS Norway  ·  Postboks 2059  ·  3202  Sandefjord  ·  Norway   ·   Telefon: 99 11 35 00  ·  Telefaks: 33 44 92 00 · info-no@aps-sales.com

Et selskap i                                  Group
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Flowtite GRP-rør: Et lett valg

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

høyt eller lavt trykk. Unike produktegenskaper og fleksible løsninger er noe av det som følger med Flowtite GRP-rør. 

Vi mener det er et lett valg.

vendig. Fresetrommelen PEX 
1000 var ombyttbar med et vifte-
aggregat PW1100, 1-trinns med 
2 parallelle vifter.

Større og tyngre
Produksjon av traktorfresere ble 
startet av Øveraasen etter krigen. 

Det vokste fram et samarbeid 
og et fagmiljø angående pro-
duktutforming og utvikling, med 
veivesenet som den vesentligste 
brukeren. Etter traktortypene ble 
det utviklet en større og tyngre 
beltefres med typebetegnelsen 
PEX 1400, på spesielt egenbyg-

get kjøretøy. Disse maskinene 
har hydrostatisk framdrift, ar-
beidsbredden er 2,65 meter og 
vekten 10-13 tonn. Bruken av 
maskinene var begrenset til vår-
opptak av visse fjellveier. Blant 

-
re tøft vintervedlikehold nevner 

vi også prosjektet stor dumper-
fres for bruk på Saltfjellet, en fres 
kalt PW 1500 på et snudd Moxy 
dumperchassis. (Museets materi-
ellnr. 00-G-02242)

Tekst IBJØRN PREBENSEN
Foto I
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FORSIKRING TYVERI

NRK Østfold slo saken stort opp både i radiosendinger og på egne 
nettsider da det ble klart at ledelsen i Rosendal Maskin ASA hadde 
fulgt vogntoget med de stjålne maskinene om bord via GPS, og kun 
trengte å ringe politiet for å opplyse om hvor sjåføren og tjuvgodset 
befant seg.
- Tyvene kom seg inn på tomta vår ved å kjøre tvers gjennom 
porten. Etter at vi hadde logget oss på og funnet ut hvor maskinene 
var, ga vi politiet opplysningene. Da var maskinene kommet så 
langt som til Göteborg, sier daglig leder Ole Marius Rosendal til 
NRK Østfold.
Svensk politi ble omgående varslet og rykket ut med helikopter og 
tre politibiler. Vogntoget ble stoppet på E6 like ved Varberg – 32 
mil fra Askim. Lenger kom ikke den polske mannen bak rattet med 
vogntoget sitt, takket være innmontert GPS sporingssystem i minst 
én av anleggsmaskinene.
- Det tok bare en drøy halvtime fra vi ble oppringt til vogntoget var 
lokalisert, sier poliskommisarie Mikael Lund i en kommentar til 
NRK Østfold.
Hendelsen viser effekten ved bruk av det aller siste innen tekniske 
hjelpemidler for å hindre og/eller bekjempe maskintyverier. Ole 
Marius Rosendal og ansatte i Rosendal Maskin AS har i høyeste 
grad fått merke nytteverdien av moderne sporingssystemer, og er i 
tillegg imponert over innsatsen fra politiet.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I RUNAR F: DALER

GPS
STOPPET
TYVENE
Takket være GPS-overvåkning i minst én av de sju 

anleggsmaskinene som ble stjålet fra Rosendal

Maskin AS i Askim like før jul, tok det politiet bare 

en drøy halvtime å fakke tyven.

Funnet Fire av de stjålne maskinene var av typen 
Bobcat. Ole Marius Rosendal er glad de er tilbake 

i Askim for levering til de rette kundene.
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Utviklingen er bekymrings-
full, og det er stor grunn til å 
råde entreprenørbransjen til 
å sikre seg på en mye bedre 
måte enn tidligere. Daglig ser 
man kostbart utstyr frasatt på 
anleggsområder uten nødvendig 
sikring, og dette kan fort bli 
kostbart for entreprenøren. 
I en artikkel i Stavanger Aften-
blad 7. desember står det opp-
listet hva som er stjålet i roga-
landsområdet i løpet av 2009.

 8 tonns gravemaskin 
(600.000 kroner)
 5 tonns meiselhammer 

(600.000 kroner)
 2 veivalser  

(250.000 kroner for hver)
 2 Bobcat kompaktlastere 

(2-400.000 kroner for hver)
 minigraver

 (200.000 kroner)
 mindre utstyr som strømag-

gregater, laserkikkerter, vibro-
plater og tromler med kobber-
kabel
 tusenvis av liter diesel

Trenden er at tyngre maskiner 
og kostbart utstyr forsvinner. 
Mye forsvinner til Øst-Europa, 
men noe er også gjenfunnet i 
Norge.

Selv om forsikring dekker det 
aller meste av tapt utstyr, betyr 
det i mange tilfeller avbrudd i 
virksomheten, mye administra-
tivt arbeid og økte kostnader. 

Noe blir funnet igjen, og noe av 
det er tapt for alltid. En lift for-
sikret i If ble nylig gjenfunnet i 
Romania. På grunn av sporings-
utstyr på liften var dette mulig.

Innelåst nøkkel
Forsikring dekker det meste, 
eller til en viss grad objektene 
litt avhengig av om det er mas-
kinen, fastmontert- eller av-
montert utstyr som blir stjålet. 
Maskin med fastmontert utstyr 
må minimum forsikres med 
brann-/tyveriforsikring.
Det er viktig at maskineieren 
oppgir hva som er fastmontert 
utstyr på maskinen. For å få 
dekket tyveri av maskinen må 
tenningsnøkkel oppbevares på 
sted som ikke er tilgjengelig for 
uvedkommende og maskinen 
skal, hvis mulig, være avlåst 
når den ikke er i bruk.
Vi vet av erfaring at det er 
enkelt å komme inn i en del 
maskiner og at tenningsnøkler 
går om hverandre, men hoved-
regelen er at det gjøres tiltak 
som vanskeliggjør tyveri mest 
mulig.

Skal merkes
For avmontert utstyr har If en 
spesialdekning kun for med-
lemmer i MEF som gjør det 
mulig å forsikre utstyr med 
minimumsvekt 300 kg. Sikker-
hetsforskriftene sier at arbeids-
enheten skal være merket med 

Securmark eller på annen måte 
-

sere. Når enheten er avmontert 
skal den sikres med kjetting og 
lås eller på annen måte, slik at 
tyveri i størst mulig grad van-
skeliggjøres.

Slipper egenandel
I tillegg til låsing, merking, fes-
ting med kjetting og lignende, 
vil vi anbefale anskaffelse av 
sporingsutstyr på maskinen 

-
kedet med litt ulike funksjoner. 
Ta kontakt med leverandør for 

passer best for din virksomhet. 
Prisen varierer fra 3.000-10.000 
kroner, i tillegg en årlig abon-
nementskostnad. Hvis slikt 
utstyr er installert, trekker ikke 
If egenandel ved tyveri eller 
forsøk på tyveri av maskinen 
eller utstyret.
Mange entreprenører har alle-
rede skaffet seg sporingsutstyr 
og har gode erfaringer med 
utstyret. I utleiebransjen blir det 
mer og mer vanlig. Sjansen for 

er stor, og man slipper å vente 
på ny maskin eller nytt utstyr.

Av 
I ULF MICHAELSEN
SALGSSJEF IF, 
ALLIANSER BEDRIFT

ØKENDE
ANTALL
TYVERIER
Det siste året har det skjedd en økning i tyverier av arbeidsmaskiner og utstyr. 

If har som forsikringsselskap erfart en markant økning, spesielt i Sør Norge.



Velkommen til

MEFs anleggsutstilling 
Sola 4. - 6. juni

 Maskiner og utstyr
 Utflukt
Bankett
 Servering

MEF, Kongensgt. 24, 4610 Kristiansand
Tlf: 95 83 80 00 - Faks: 38 17 80 18
E-post: svein.myhrvold@mef.no



Maskinentreprenørenes forbund og Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA presenterer:

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2010 byr på de tøffeste nyhetene innen utstyr, og beslut-
ningstakere som representerer millionomsetninger! Messen gir en unik mulighet til å nå bygg- 
og anleggsbransjen i nord samlet. Tøffe sosiale rammer preget av arktisk villmark, nordnorsk 
gjestfrihet og heftige opplevelser setter ekstra spiss på det hele.

Klikk deg inn på www.nnba.no, og bestill og organiser alt fra standplass 
til festmiddag, akkurat når det passer deg!

Bestill din stand før 31.12.2009 og få 10% rabatt på din standleie. 
Sjansen er enda stor for å få velge den standplassen du ønsker deg.

Det er ingenting å vente på, bestill nå!

Den tøffeste bygg- og 
anleggsmessen i nord!

Arr.: Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Region Nord og 
Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA(NESO).

Tromsø, 18. - 20. juni 2010
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Familien Bendiksen arrangerte 
sitt årlige nyttårskarneval med 
mange faste og selebre gjester. 
Også denne gangen kom de i 

det ene og andre. Herr Bendiksen 
sto som vanlig selv i døra og tok 
i mot.
- Jaha, og hvem skjuler seg så 
under dette kaptein Sortebill-
kostymet, mon tro? Og denne 
isbjørnfellen? Hmmmm. Og 
kan det være fru Aslaksen 
som kommer her utkledt som 
fjellklatrer?
På den måten kunne Bendiksen 
følge nøye med, og da lokalet 
var så å si fullt av folk i de mest 
fantasifulle kostymer dukket 
plutselig unge frøken Bertinussen 
opp, og det fullstendig naken.
- Men hvem i all verden skal du 
forestille da, frøken Bertinussen?
- Adam.
- Men mangler det ikke noe helt 
vesentlig for at kostymet skal 
stemme sånn noenlunde overens 
med virkeligheten da, frøken 
Bertinussen?
- Jo, men det regner jeg med å få 
i løpet av kvelden. 

PÅ KANTEN NYTTÅRSKARNEVAL

Sudoku

6
5 4 2 8

1 2 7
6 3 9

2 5 8 6
1 8 5

6 4 9
8 4 7 6

7

Løsning kommer i neste nr.

5 7 8 4 2 6 9 3 1
2 6 3 1 9 8 5 4 7
4 1 9 7 5 3 6 2 8
9 8 1 2 6 7 4 5 3
7 4 2 3 1 5 8 6 9
3 5 6 8 4 9 7 1 2
8 2 4 6 7 1 3 9 5
1 3 5 9 8 4 2 7 6
6 9 7 5 3 2 1 8 4

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 12-09
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AM KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.
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Vinner i desember:
Espen Thomassen
5124 Morvik
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Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 5. februar
merk konvolutten “Krøsset”
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Sjansen for å få riktige 
forsikringer til riktige 
priser er 100 %
Vi har samarbeidet med Maskinentreprenørenes Forbund 

(MEF) i mer enn 30 år og har forsikret maskinentreprenører, 

skogsentreprenører i tillegg til gjenvinning og avfallsbedrifter.

Det gjør at vi kjenner hverdagen i bransjen og kan gi bedriften 

din spesialtilpassede løsninger innen:

Gjennom egne særvilkår sikres MEF-medlemmene vesentlige 

utvidelser av de ordinære vilkårene. De riktige forsikrings-

dekningene kan tilfredsstille oppdragsgivernes krav etter 

Norske Kontraktsstandarder.

For mer informasjon ringer du 02400 eller besøker www.if.no.

– Rettshjelp
– Ansvarsforsikringer
– Yrkesskade
– Forsikring av bedriftens maskiner
– Transport

– Tjenestepensjon
– Personalforsikringer
– Psykologisk førstehjelp 
– Prosjektforsikring
– Helseforsikring

Arnulf Hedqvist, risikospesialist
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