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KAMPANJETILBUD
SPAR KR. 25.000,-
på toppmodellen Instyle

Nye Mitsubishi L200 fra kr. 253.900,-*

Maks HK/Dreimoment
L200:  178/400
Toyota Hilux: 171/360
Isuzu D-max: 163/360

Rustgaranti
L200:  12 år
Toyota Hilux: 6 år
Isuzu D-Max: 6 år

Euro NCAP
L200:
Toyota Hilux:
Isuzu D-Max: 

Laveste CO2-utslipp
L200:  212 g/km
Toyota Hilux: 219 g/km
Isuzu D-max: 222 g/km

Svingdiameter
L200:  11,8 m
Toyota Hilux: 12,2 m
Isuzu D-Max: 12,4 m

Tilhengervekt
L200:  2700 kg
Toyota Hilux: 2250 kg
Isuzu D-Max: 3000 kg

Maks antall 
kollisjonsputer
L200:  6
Toyota Hilux: 2
Isuzu D-Max: 2

Stabilitetskontroll
L200:  Ja
Toyota Hilux: Nei
Isuzu D-Max: Nei

Kjørecomputer 
L200:  Ja
Toyota Hilux: Nei
Isuzu D-Max: Nei

 FOR NÆRMESTE FORHANDLER RING 23 37 61 00
* Veil. pris pr. 01.04.10 levert Drammen bilhavn. 
 Enkelte utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. 
 Forbruk: 8,0-9,1 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 212-240 g/km.
 Kilde: Opplysningsrådet for veitrafi kken pr 15.03.10

TEST 2009

LA FAKTA TALE FOR SEG SELV
NYE  MITSUBISHI L200



Velkommen til Norges best
utbygde stasjonsnettverk
Med Statoilkort er det enkelt å planlegge og effektivt å tanke eller kjøpe andre produkter og 
tjenester - uansett hvor du måtte befinne deg i Norge.

Du som MEF-medlem har tilgang til Norges best utbygde stasjonsnettverk tilpasset 
transportnæringen. Ingen andre selskaper kan tilby så mange stasjoner strategisk plassert langs 
hovedveiene i inn og utland. Bare i Norge finnes det over 470 stasjoner tilknyttet dette nettverket. 
Disse finner du i vår kartløsning på www.statoil.no. Vi har inntil 7% biodiesel i all vanlig diesel på 
våre stasjoner i hele Norge, i tillegg til B30- og AdBlue-anlegg på utvalgte steder. 

For mer informasjon om dine MEF-fordeler - kontakt oss 
på 810 30 222 eller gå inn på www.statoil.no/mef

For veien videre



ANLEGGSMASKINEN 7/8-20104

Vi har vært en del av 
norske fremtidsplaner 
i nesten 50 år

Siden 1963 har vi bidratt med finansieringsløsninger 
for norske bedrifter, og sett små og store fremtids-
planer bli realisert. Gjennom teknologisk utvikling 
og samfunnsmessige endringer har vi vært en aktiv 
og langsiktig støttespiller for næringslivet, både i gode og 
dårlige tider.

Leasing er svært velegnet for finansiering av maskiner, 
utstyr og kjøretøy. Din bedrift får tilgang på moderne og 
effektivt utstyr uten å binde egenkapital eller måtte låne. 
Leasing gir raskere utgiftsføring og forutsigbarhet, og 
økt fleksibilitet gjør at du enklere kan omstille driften når 
behovene endres.

Prøv vår leasingkalkulator på sgfinans.no eller ring oss på  
21 63 20 00.

La oss bli en del av dine fremtidsplaner
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03 Carnehl Triohenger, hydr. baklem, løft 
2. aksling. Kr. 215.000,-.  
Ref. 2550.

05 Hanix H 26 C, 2115 t, HK, tilleggshy-
draulikk, hydr. pusskuffe. Kr. 200.000,-. 
Ref. 2949.

06 Volvo EC 140 BLC, 6000 t, graveskuffe, 
pusskuffe, rotortilt. Kr. 575.000,-. Ref. 2925.

85 Montabert Hydroforce, Montabert 80 
hammer, 4143 t. Kr. 120.000,-. 
Ref. 2920

06 Volvo L 150E, 1100 t, AC, CDC, BSS, 
sentralsmøring, skuffe, vekt u/printer, dekk 
ca 70%. Kr. 1.130.000,-. Ref. 2953.

07 Palazzani PT72, 510 t, skuffe m/tenner, 
planeringsskuffe, gafler, HK, lastdemping, 
AC, dekk ca. 80%. Kr. 290.000,-. Ref. 2889.

Møt oss på Dyrsku’n, 
stand i106a

08 Metso NW 2060 CVB sorteringsverk. Kr. 
2.800.000,-. Ref. 2722.

07 Volvo A 25D, 3199 t, eksosvarme, kasse-
forhøyning, slitestål i kasse. Kr. 1.100.000,-. 
Ref. 2799.

05 Case 325, 3200 t, sentralsmøring, varme i 
kasse, AC. Kr. 695.000,-. Ref. 2361.

98 Volvo FH 12 6x2, 230.000 km, Palfinger 
PK36002, 2002-modell, jibb. Montert på 
kombiramme. Kr. 380.000,-. Ref. 2957.

02 Volvo FL6 E 6x2, 73.000 km, luftfjæring, 
lift, dekk ca. 80%. Kr. 170.000,-. Ref. 2960.

01 Tamrock Scout 500, 6000(2051 t, 
sentralsmøring, dybde/vinkelinstrument. Kr. 
450.000,-. Ref. 2810.

05 Scania R420 6x4 kombi kranbil, 
107.000 km, Terex 240.2E-A6, 6 hydr. 
utlegg og 1 manuell, kran 290 t, fjernkon-
troll. Kr. 995.000,-. Ref. 2822.

07 Atlas Copco D7C-11, 2100/720 t, 
maskinstyring, slipemaskin, 1838 hammer.
Kroner 1.550.000,- Ref. 2823.
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NY RETTSRUNDE OM
PRISSAMARBEID
av 2. juni i år. Selskapet ble dømt for ulovlig prissamarbeid med Gran 

fem broer for Steinkjer kommune.

er uskyldige i anklagene som er lagt til grunn, og at dommen kun er 
en blåkopi av Konkurransetilsynets vedtak i fjor sommer som innebar 

kroner. Konkurransetilsynet mente det påståtte samarbeidet var basert 
på utveksling av priser på ulike arbeidsoperasjoner i en felles forståelse 
om at Grunnarbeid AS til slutt skulle stå igjen som vinner med det 
laveste tilbudet. Det er også påstått at Gran & Ekran AS kun deltok i det 
angivelig planlagte spillet for å bidra til å presse totalprisen i været.

Anleggsmaskinen støtter på generelt grunnlag opp om alle tiltak 

anbudskontrakter. Men i denne saken oppfordrer vi et samlet norsk 
maskinentreprenørkorps til å slå ring om de to dømte selskapene i deres 

etter vår mening ikke mer enn noen enkle og logiske vurderinger til for 
å kunne konkludere med at både Grunnarbeid AS og Gran & Ekran AS 

Mistanken om prissamarbeid ble vakt fordi Steinkjer Kommune ikke 

lavere enn det fra Gran & Ekran AS. Og prisnivået var angivelig mye 

Grunnarbeid AS eller Gran & Ekran AS kan noe for at et tredje, fjerde 
og kanskje femte selskap ikke leverte inn anbud som ville vært et godt 

mulig logikk bak slike skumle planer i regi av de to dømte selskapene. 

nivå for de reelle kostnadene for et så omfattende og komplisert 

Det blir i praksis å overlate alle større anleggsoppdrag til noen få 
riksentreprenører med intern kompetanse på alle fagfelt. Og en slik 

ANLEGGSMASKINEN 7/8-20107
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kraftig eksplosjon og brann i samband med lagring av sprengstoff 

understreke alvoret som ligger bak de strenge bestemmelsene om 
oppbevaring av eksplosive stoffer.

-
nen i Follo er ikke endelig avgjort, men er et eksempel på mulig 
skadepotensial i kombinasjonen brann og lagring av sprengstoff, 

-
leggsmaskinen.

lagres eksplosiver, og spesielt i tilfeller der slik lagring ikke skjer 

måte.

i kortere eller lenger tid når vi kommer over ulovlig lagring, un-
derstreker Eketuft Gilberg.

-
sett når regelverket ikke er fulgt.

-

SPRENGNINGS-
SERTIFIKATET
KAN RYKE

til at den eller de ansvarlige får inndratt 
sprengningssertifikatet.

Ansvar

(Illustrasjonsfoto: Tore Kamfjord, DSB)



GL 522
2-fallslaser med Grade Match 

lasermottaker med høyde-

Nye UTS med 

Trimbl

KOMPETANSE- OG 
UTSTYRSLEVERANDØREN

   - som er med hele veien! 

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

Laser LL100

fra Trimble

Alle priser er eks. mva.

23.500,-

INTRODUKSJONS-
RABATT ÷20%
RING NÅ!

7.950,-

-

dette entreprenørene enda en gang mot å velge lettvinte løsninger 
når eksplosiver lagres, sier Eketuft Gilberg.

Flere kriterier
Hun viser blant annet til kravet om tillatelse fra DSB for å oppbe-
vare sprengstoff.
- Kravene til oppbevaring er detaljert og tydelig beskrevet i regel-
verket. Og det skal og må følges fra a til å.
Ikke fordi DSB anser at deres oppgave er å gjøre livet for entre-
prenører og andre brukere av sprengstoff så surt som mulig. Eke-
tuft Gilberg viser til tre kriterier som er lagt til grunn.

-

med brannsaken i Follo, understreker seniorrådgiveren.

Det er ikke bare anleggsbransjen og tilknyttede entreprenører som 
kommer borti bruk av sprengstoff det daglige arbeidet. Flere an-

fullstendig uegnet til lagring av eksplosiver.
-

sel.
- Inspeksjonene skjer gjerne fylkesvis etter varsling. Eller vi vars-
ler et større område om forestående kontroll, men uten av vi spe-

å unngå inndragning av bergsprengningssertifikatet på å over-

Tekst
I



MEF HAR ORDET
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batteriene!

spør oss om markedet er modent for konkurranseutsetting av drift og 

være betydelig ledig kapasitet til mer arbeid de neste 12 månedene. Bare 

Flere detaljer og fakta vil vi legge fram i et nytt MEF-notat, nr 6 -2010, 
som vil være klart i løpet av august. I MEF-notatet vil vi også se på 

lik struktur, innbyggertall og økonomi.

av. Samferdsel er et annet: Om Nasjonal transportplan(NTP) skal oppfylles 
i årene framover slik som både ”de rødgrønne” og opposisjonspartiene 
lover, vil det bli en vesentlig økning i oppdragsmengdene over store deler 

fagarbeidere, ingeniører og ledere. Da er det viktig at vi framstår som en 

skal ta sin utdannelse og velge sitt framtidige yrke. 

bidragsyter. MEF-skolen, som tilbyr et bredt spekter av kortere og lengre 

bidrar til økt kvalitet og seriøsitet i våre bransjer. Jeg vil oppfordre alle 
medlemsbedrifter til å være aktive brukere av MEF-skolens mange gode 
og rimelige tilbud. Finner du ikke det du etterspør i kurskatalogen, så ta 
kontakt med dem og spør om de kan lage et tilbud som passer for deg. 

og vinteren når aktiviteten normalt er lavere i våre bransjer.
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JURIDISK

 Det gjelder for alle kontrakter som omfattes av de norske 
anskaffelsesreglene (dvs. både anskaffelsesforskriften og 
forsyningsforskriften)

anskaffelsesregelverket  før kontrakt inngås 

kunne risikere alvorligere sanksjoner enn i dagens situasjon

Denne artikkelen vil redegjøre nærmere for de viktigste endringene i 
den forbindelse, men først litt om dagens system. 

man gjøre gjeldende krav om midlertidig forføyning for domstolene, 

mottatt brevet om tildelingsbeslutningen til kontrakten er inngått. Etter 
at kontrakt er inngått, er det kun krav om erstatning som kan gjøres 
gjeldende for domstolene, jf. anskaffelsesloven § 7. Alternativt er å 
få konstatert brudd på anskaffelsesregelverket gjennom den frivillig 

Slik at en avgjørelse i leverandørens favør, vil ikke nødvendigvis 
medføre at oppdragsgiver omgjør sin beslutning. Når det gjelder 

ilegge oppdragsgiver et overtredelsesgebyr, jf. anskaffelsesloven § 7b.

Hva er nytt?

dagens system ved implementeringen av EU-direktivet i Norge.

1. Karenstid
Det innføres en obligatorisk karenstid (”standstill-periode”) fra 
tildelingsbeslutningen er varslet leverandørene til kontrakt kan inngås 
på minimum 10 dager ved elektronisk kommunikasjon, og minimum 

nedenfor under pkt. 3). 

klageorgan. En slik suspensjonsplikt innebærer at klagen vil 

at oppdragsgiver inngår kontrakt. Om klageorganet skal være 

står bak NOUen ønsker at domstolene fortsatt skal være klageorganet.

Det innføres en svært uvanlig sanksjon der en inngått kontrakt 
under visse betingelser kan kjennes «uten virkning». Kontrakt som 
kjennes uten virkning, vil si at kontrakt som er tildelt en leverandør 
i strid med anskaffelsesregelverket, kanselleres. Det er kun alvorlige 
overtredelser som vil kunne medføre en slik sanksjon, eksempelvis 

kunngjøring).

Hvorvidt det foreligger en kunngjøringsplikt eller ikke kan 
være vanskelig å vurdere, særlig gjelder dette ved endrings- og 
tilleggsarbeider. Øker kontraktens omfang eller karakteren av 

kunne være å anse som en ny anskaffelse og derav kunngjøringsplikt. 

En kontrakt vil også kunne kjennes uten virkning dersom 
karensperioden (”standstill-perioden”) eller suspensjonsplikten ikke 

Stortinget vinteren 2011.

NYTT FRA ANSKAFFELSESRETTEN 
– IMPLEMENTERING AV 

HÅNDHEVELSESDIREKTIV FRA EU
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juridiske avdeling? Ta kontakt på telefon 22 40 29 00 eller e-post 
AvdJuridisk@mef.no MEFs juridiske avdeling består av ansvarlig 

Kontrakt uten virkning kan klageorganet bestemme skal gjelde for 

i tid eller bare for fremover i tid, men da med tillegg av en bot. 

gjenstand kan tilbakeleveres i vesentlig samme stand og mengde. 
Hvis bare fremover i tid, skal dette kombineres med et etteroppgjør 
for bruk eventuelt verdiforringelse.

Ovennevnte sanksjon skal gjelde for kontrakter over EØS-
terskelverdiene. For kontrakter under terskelverdiene er det foreslått 
alternative sanksjoner som avkortning av kontraktens løpetid og/eller 
ileggelse av bot. 

At en kontrakt kjennes uten virkning er en svært inngripende 
konsekvens for oppdragsgiver
som i slike tilfeller antagelig må utlyse kontrakten på nytt, i tillegg 

kontrakten urettmessig og leverandører som eventuelt ble forbigått. 

Når det gjelder erstatning for leverandøren som ikke får oppfyllelt 
kontrakten sier utvalget at dette må overlates til praksis, men de 
antyder at erstatning for positiv kontraktsinteresse vanskelig kan 

anskaffelsesregelverket).

Søksmålsfristen for å få kjent en kontrakt uten virkning eller 
påberopelse av andre sanksjoner er foreslått satt til ett år fra 

om resultatet av konkurransen. Hvis resultatet av konkurransen 
er kunngjort, er det foreslått en søksmålsfrist på 30 dager fra 
kunngjøringstidspunktet.

Advokat
IGUN MARIT STENERSEN
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STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Men det er langt opp til toppåret 2007 da 4.175 nye anleggsmaskiner på 

(MGF) rapporterer nå om 651 omsatte nye maskiner i 2. kvartal 2010, mot 

siden. 2. kvartal 2009 endte derimot i bare 558 solgte/fakturerte maskiner, 

-
ner vi 2003 som det mest sammenliknbare 2. kvartalet, med 647 nysolgte 
anleggsmaskiner den gangen.

tidligere, maskintypene i mellom. Størst i antall er så langt beltegående 

(55).
Sammenliknet med tallene for første kvartal kommer den positive end-

ringen bedre til syne. Da noterte MGF-medlemmene seg for 121 solgte og 

-

Tekst
I
Foto
I

-

for litt over et år siden.

SALGSOPPGANGEN FORTSETTER

Øvrige indekser, ingen endring på  øvrige indekser pr. 19.08.2010.
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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.

Fakturering, prosjekt-, og økonomi-
styring for maskinentreprenøren
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Region Midt

besluttet å legge årsmøtene samlet til Oppdal 
4. - 6. februar 2011. Selve årsmøtene vil bli 
arrangert adskilt, men det sosiale programmet 

bygging, Skifer Hotel Oppdal, er reservert. 

Loen-dagene 2010
Årets Loen-dager, 24. - 26. september er 
i rute med god deltakelse fra utstillerne 
og medlemmer. Til fagseminaret kommer 
tidligere anleggsmaskinselger og direktør i 

MEF og IF skadeforsikring arrangerer i 
samarbeid kurs i forsikringsforståelse på 
Oppdal 20. og 21. oktober 2010. Det kommer 
forelesere fra MEFs juridiske avdeling og 
spesialister fra IF skadeforsikring slik at ulike 
problemstillinger blir belyst. Det blir sendt ut 
egen invitasjon til alle medlemmer i regionen.

Nord- og
Sør-Trøndelag
Det ble arrangert medlemsmøter i 
Nord- og Sør-Trøndelag i midten av juni 

Dette er et svært omfattende vegprosjekt 

innblikk i prosjektet til i overkant av 3,5 
milliarder kroner.

Fra kulverten under Værnes Flyplass.

MEF avdeling Møre og Romsdal arrangerte 9. juni medlemsmøte på Rekkedal 

og Gun Marit Stenersen, som snakket om aktuelle tema for anleggsbransjen. 

vertskapet på Rekkedal gård for god mat og god service.

Vegkonferansen 2010

kommer til konferansen i tillegg til mange regionale politikere som er opptatt av veg. Det vil bli utsendt invitasjon når endelig program 
foreligger.
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NYTT FRA REGIONENE

Region Midt
Opplæringskontoret

Nye lærlinger i Fjell og bergverksfaget

bergverksdrift, tunnelarbeid og pukk- og grusproduksjon.

I Region Midt er det tegnet lærekontrakter i alle fordypningsområder.
Her er noen av de nye lærlingene.

Lærling Bård Even Eggen og faglig leder Tore Ramlo fra Ramlo 
Sandtak AS. 
Lærlingen har valgt fordypning i Pukk- og grusproduksjon.

Lærling Johan Stuberg og faglig leder Martin Selnesaune fra Tverrås 
Maskin & Transport AS. 
Lærlingen har valgt fordypning fjellarbeid.

Lærling Jim Henrik Hofstad og faglig leder Mathias Hagestuen fra Mika AS. 
Lærlingen har valgt fordypning tunnelarbeid.
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Region Midt

Oppfølging av 2. års lærlinger i anleggsgartnerfaget

Lærling Kristoffer Storvoll og faglig leder Ole Johan Skagseth fra Din 
Gårdsplass AS

Sør-Trøndelag Fylkeskommune i samarbeid med europeisk 

 Lærling Kyrre Dybsland og faglig leder Terje Bloch Lie fra Bloch 
Lie Anleggsgartnermester AS.

 Lærling Torbjørn 
Hanssen Vang og 
faglig leder Palmer 
Steinar fra Lauvåsen 
Pukk AS.
Lærlingen har valgt 
fordypning pukk- og 
grusproduksjon.
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NYTT FRA REGIONENE

Region Nord
Reis og Ryk – www.reisogryk.no 

med internasjonalisering, idéutvikling og nettverksbygging. 

alle parter som er involvert. 

to plasser igjen. 

Høres dette spennende ut? Ta kontakt med Tone Mack på telefon 77 62 44 24/916 88 544 eller pr e-post: 
tone.mack@mef.no   

Du kan lese mer om Reis og Ryk prosjektet ved å gå inn på www.reisogryk.no

Høsttreff i 
Harstad
MEF Region Nord inviterer 
medlemmer fra Nordland og 

19. september 2010. 

frister med båttur og ærverdige 
Haganbrygga. På vår faglige 
del kommer blant annet 
Bjørnar Olsen for å presentere 
Statkraft og deres prosjekter. 
Geomatikk ved Alf Skare vil 
informere om deres tjenester 
og vi får også besøk fra MEFs 
svenske søsterorganisasjon, ME. 
Leverandørutstillinger er også 
satt på programmet. Påmelding 
kan gjøres til tone.mack@mef.

Finnmark
Ronja Pedersen Oscar Sundquist AS, Kirkenes

Troms
Lars H. Mogaard Mogaard Maskin og Transport AS, Bardu 
Robin Iversen Einar Bræck AS, Tromsø
Nordland
Lars Koskinen Kolbjørn Nilsskog AS, Mosjøen
Dan Jøran Munkli Elvenes Transport og Maskin AS, Ballangen

Ronja Pedersen fra Kirkenes ble Nord-norsk mester i maskinkjøring 

Seks lærlinger konkurrerte 19. juni om tittelen ”beste 
maskinførerlærling i Nord-Norge”. Opplæringskontorene for anleggs- 

lærlinger. Finalen gikk i Tromsø i forbindelse med Nordnorsk bygg- 
og anleggsmesse. 

presisjonskjøring langs en merket løype. Kjøringen foregikk på tid 

løypa. Med gravemaskin ble det gravd grøft ned til en bestemt dybde. 

og uslett grøftebunn. 

Finalen ble gjennomført i samarbeid med maskinimportør Hesselberg 

praktiske gjennomføringen. En stor takk til disse. 

Fra venstre: Dan Jøran Munkli, Lars Koskinen, Lars H. Mogaard, 
Robin Iversen, Ronja Pedersen og Thomas B. Pedersen
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Region Nord
Lærling på Svalbard

på Svalbard i anleggsmaskinførerfaget. 

LNS Spitsbergen i begynnelsen av januar 

nå et år igjen av sin læretid. 

dette i samarbeid med NLF. Det blir 
leverandørutstilling på fredag og fagmøter 
på lørdag. 

invitert medlemmer i avd. Finnmark til 

del Grappa. Turen blir gjennomført i tiden 

Fabrikken ligger ca. to timers kjøring nord 

Bassano del Grappa. Etter omvisning ved 

Fabrikken ligger ca. to timers kjøring nord 

Bassano del Grappa. Etter omvisning ved 

satt en øvre grense på 30 deltakere. Turen 
ble meget raskt fullbooket da invitasjonen 
ble sendt ut til medlemmene.

Kirkenes-dagene

benyttet 
anledningen til å 
besøke Kirkenes 
videregående skole, 
anleggsavdelingen 
i Bjørnevatn da de 
fredag 6. august 

publikum.

om til møteplass, 

og gruvetruckkjøring. 

Dette var meget populært tiltak. 

busstur inn i dagbruddet. 

Ingen av lærlingene kan ikke tenke seg læreplass noe annet sted. De 
trives veldig godt som lærlinger i Longyearbyen. OKAB Region Nord 
ønsker begge lærlingene lykke til videre i sin læretid.
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Region Vest

MESSER OG KONFERANSER 2010
Jämsä, Finland.

Arr: MEF 

Seljord

Arr: MEF

Arr: Meknet

Lillestrøm

Arr: MEF

Arr: MEF

2011

Arr: MEF

Arr: MEF

Arr. MEF

Arr: MEF

Arr: MEF

Stemningen var stor i Entreprenør og Transportselskapet Oster AS da 

fra Bertel O. Strøm i Bergen og i tillegg en fra Oslo. Totalkostnad for 
egne direkte entrepriser og i tillegg utføres mange faste oppdrag som 

satser friskt.

MEF

Oster AS

På bildet kan vi se en 
fornøyd salgssjef Sletten 
fra Bertel O. Sten som 
gratulerer ”grunder” Atle 
Ahmer med de nye bilene.  
Til høyre daglig leder 
Veronica Ahmer og 
sjåførene Evelyn Bratland 
i bil, Arild Kleiveland og 
Ingvild Brekhus.
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Region Øst

4. og 5. september arrangerer MEF avde-
ling Østfold Anleggstreff i Svingen Pukk-
verk ved Halden. Årets arrangement er 
det 19. i rekken. Hit kommer anleggsinte-

-
sielt med denne utstillingen er at det er 
anledning til å prøve maskinene. Området 

som ønsker å satse på anleggsbransjen. 

og ungdomsskoler er invitert spesielt. 
Det gjennomføres maskinførerkonkur-

grillmester stiller opp som vanlig med alt 

-
sjen i Østfold.

På båttur med MEF
Det ble et hyggelig treff
Det ble mye prat
Særlig av vår nye advokat
De som ikke er her i dag
Har gått glipp av et festlig lag

Anleggstreff 2010 i Halden

for medlemmene i MEF avdeling 

i Oslo kl. 16.00. MEFs nytilsatte 
advokat Gun Marit Stenersen 
foredro om regler for offentlige 
anskaffelser og endringer i plan og 
bygningsloven. Nyttig stoff å ta 
med seg for aktive entreprenører. 
Etter det faglige gikk ferden med 
M/S Hvite Ørn i deilig vær rundt 
i indre Oslofjord. Med ønske om 

-
kaia ca. kl. 22.00. Noen tok vel 
etter dette også en tur innom Aker 
Brygge, og nøt de siste rester av 

På turen ble det gjennomført 
gjettekonkurranse med til dels 
avanserte spørsmål samt krav om 
et kort dikt/rim relatert til turen 

av gjettekonkurransen var Karl K. 
Nordby med følgende dikt: 
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Drammensmatta

Postadresse:
Postboks 4127
3005 Drammen

Tlf: 32 83 39 00
Fax: 32 83 96 81
Mobil: 90 55 22 32

- BEST NÅR DET SMELLER!

post@gummi-industri.no
www.gummi-industri.no

AT
01

18
9

ULF RAMBERG CARLSSON FYLTE 80 ÅR 5. AUGUST 2010 

unnagjort. Så ikke med denne jubilanten, som er særdeles sprek, så vel fysisk som åndelig. Dette ble senest 

aktiv person i organisasjonen. Han deltar på så vel landsmøter som avdelingsårsmøter og medlemsmøter. 

organisasjonens indre liv, og ikke minst det næringspolitiske arbeidet som utøves i MEF. 

Minneord - 

var det et område med dårlig is, slik at maskinen gikk igjennom. 

elvebunnen.  

i Kirkenes og ble medlem i MEF. Han var med i styret for avd. Finnmark 

fortsatt stor arbeidslyst og mye energi, og følte seg ikke klar til å bli 

sa ofte ”dette mener nå jeg” eller ”det tror jeg”.

Arne Berg, distriktssjef
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Anleggsmaskiner
Bruktmaskiner
Anleggsprodukter
Vedlikeholdsutstyr
Deler
Service
Utleie

din maskin- og utstyrsleverandør

Tlf.: 97 100 900  - E-post: post@avitec.no - www.avitec.no

Det er enkelt å 
garantere kvalitet .......
2 år/3000 timer garanti!

STÅLTANK
for diesel og bensin

ADR TANK
for diesel og bensin

TRANSPORTTANK

TRANSPORTTANK

200 liter

400 liter

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

For å kunne føre store dum-

kl. B. Det er ikke lenger krav 

dumpere (leddstyrte eller 

sin vekt eller bredde, ikke kan 
kjøres på offentlig vei. Disse 

kjøretøyene er registrert på 
svarte ”anleggsskilt”. Området 

med førerkort kl. B må være 
avsperret.
Fire krav

-
ning fra 1.7. laget ny § 12-6 

Særregler for dumpere. Denne 
endringen gjør det enklere for 
anleggsbransjen å utdanne 
dyktige førere til de store 
dumperne.
For å kunne føre store dum-
pere på førerkort kl. B må 
følgende krav være oppfylt:
* Gjennomført godkjent 

opplæring for dumper et-
ter forskriften om bruk av 
arbeidsutstyr. 

* Området skal være avsper-
ret.

* Dumper skal være registrert 
som lastebil (N3).
Definisjon av sperring

-

-

§ 12-6 beskrevet dette som 
følger:
”Avsperret industriområde 
m.v.” er et område som er 
avsperret for annen trafikk. 
Fysisk avsperring kan være 
inngjerding, avgrensning ved 

må være slik at den tydelig 
skiller av område som avsper-
ret, slik at vanlig trafikk ikke 
kan kjøre inn på området.   
Svarte skilt

seg at § 12-6 Særregler for 
dumpere, bare gjelder dum-
pere registrert som lastebil på 
svarte anleggsskilt. Dumpere 
registrert som motorredskap 
er førerkortkravet kl. T eller 

-
lig vei. Benyttes disse utenfor 
offentlig vei, er det ikke krav 
til førerkort.

Tekst
I ARNE BERG
Foto
I

NYE FØRERKORTKRAV
FOR STORE DUMPERE
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Sikteskuffer
&

Sikteanlegg
Sikteanlegg

Sikteskuffer
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sitt aller første norgestokt på 

Torbjörn Sjunneson og davæ-
rende kollega Ulf Severinsson 
tilbake til Sverige uten både 

-
bæreren 1050F. 

Hadeland Tynningsdrift DA 
overtok begge etter en effektiv 

og praktisk demonstrasjonsrunde.

gangen sammen med selgerkol-
lega Dan Ingemarsson og den 

satt i drift, sier Torbjörn Sjunne-
son, som ikke legger skjul på at 
Gremo nå for alvor er på utkikk 
etter en norsk samarbeidspartner 

som skal jobbe inn skogsmaskin-
merket på det norske markedet.

Først i verden

Wood i fjor sommer og vakte 
oppsikt fordi den er verdens 
første lassbærer med automa-
tisk giring, eller rettere og mer 
teknisk korrekt sagt: Med konti-

transmisjon.

først ute med denne løsningen, 

-
lengtet teknisk framskritt som 

Dan Ingemarsson. Det er Gremo 
AB som selv står bak utvikling 

TRINNLØST  
I TØMMERSKOGEN

Trinnløs
Ingemarsson.
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og design av både det trinnløse 
girsystemet og alle andre detaljer 
på den litt over middels tunge 
lassbæreren på 16,7 tonn og 
lastekapasitet på 13 tonn.

- Samtidig er maskinen svært 
smidig. På samme måte som 
1050F kan også denne by på 
vårt eget boggiløftsystem som 

og liten snuradius, og dessuten 
muliggjør kjøring på vei med et 

Sjunneson.

To valg
Men tilbake til det automatiske 

Den trinnløse transmisjonen gjør 
at det ikke lenger er nødvendig å 

-
der, ifølge Dan Ingemarsson.

1 for kjøring mellom 0 og 11,8 

kjøring mellom 0 og 25 km /t. 

med trekkraft fra startøyeblikket, 
tilsvarende 184 kN (18,4 tonn). 
Det er med andre ord knapt 

med fullt lass, sier Ingemarsson.

Andre interessante trekk med 

ved 1200-1475 o/min. Turtallbe-
grensningen slår inn ved 1.700 o/
min. Hydraulikksystemet byr på 
pumper med variabel elektronisk 
styrt mengdekontroll og arbeids-
trykket er lagt på 23,5 mPa.

-
kevidde 7,8 meter og maksimalt 
løftemoment 106 kNm. Lasteare-

elektrisk styrt, med 3 banker med 
avtakbare staker.

Som på andre Gremo-maski-

på vei ved inn- og utstigning, og 

til standardutstyret.

Jakt på norsk agent

satt av to dager medio mai for 
å vise fram den nye maskinen i 
reell drift i Norge, nærmere be-

stemt i Sør-Etnedal i Oppland der 
Hadeland Tynningsdrift for tida 

-

tynning og sluttavvirkning, og de 
-

nørene gjør mye av begge deler. 
Og det er ekstra artig at den 

noen som ønsker å være Gremos 
representant i Norge.

-
mann på plass som taler vår sak 

Sjunneson.

På dansk nivå
Gremo AB er opprinnelig et 

-
sjon og administrasjon er lagt 
til Ätran i Falkenberg kommune 
utenfor Göteborg. Skogsmaskin-

-
skjeden posisjon i Norge, men er 

land. I Sør-Sverige ligger Gremo 

modeller, mens markedsandelene 
sakte men sikkert tar seg opp 
også i andre europeiske land.

ta det pent og rolig, og ikke gape 
over for mye på en gang. Et reelt 
mål vil være å komme opp på 
samme nivå som Danmark, der 
vi selger mellom ti og 15 maski-
ner i året, sier Torbjörn Sjunne-
son om framtidige strategier.

Gremo AB er ifølge Dan In-
gemarsson langt framme med 
fokus på teknologisk utvikling 
og nytenkning. Automatisering 
inngår som en av Gremos mange 
viktige framtidsvyer, i og med at 
selskapet i fjor kjøpte maskin-

styringssystemer. Besten er en 
svenskutviklet fjernstyrt og fører-

av radiosignaler. Tanken bak er 
at sammensveiste maskingrupper 
kan utnytte innbyrdes kapasiteter 
på en langt mer effektiv måte enn 
ved manuell drift.

Tekst og foto
I

Her er den -

Resten går av seg selv.
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1816 Skiptvet
Tlf.: 69 80 88 30 - Faks: 69 80 88 31

post@fredheim-maskin.no - www.fredheim-maskin.no

AT
01

26
8

NYHET

NYHET

NYHET

Alene med

variable

hydraulikk

pumper /

lastkjennende

hydr.

Markedsleder

med over

250 solgte maskiner

siden lansering i

2006

Mob: 913 67 828 Per • Mob: 911 23 966 Svein



Vi ses på Dyrsku’n 
10. - 12. september

 stand A 204

“I forhold til våre andre dumpere er 
drivstofforbruket vesentlig lavere. 

Kjørekomforten, fjæringen og 
støydempningen er utrolig bra. 

Dessuten har dumperen en svært 
god fremkommelighet i terrenget. 

Den er virkelig robust og vi er meget 
godt fornøyd med den, 

samt den servicen 
vi får fra Nanset”

Sitat fra Johnny Olsen

Verksmester

Heldal Entreprenør AS

Bell B40D i maskinparken

Bell
dumpere

Sitat fra  Hans Petter Ytterbøe

Avdelingsleder Vestfold og Telemark

Trafikk & Anlegg AS

Bell B30D i maskinparken

”Bell dumperen er meget 
dieselgjerrig, har bra kapasitet 
og er driftsikker. 
Dessuten kreves det et mindre 
plassbehov ved bruk av denne 
smidige dumperen da den har en 
kortere totallengde sammenlignet 
med konkurrentene”

-fornøyde 
kunder

forteller...

 www.nanset.no
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D

REISENDE I VANN
OG ENERGI

PROFILEN

enorme Finnskog-områdene med øks, sag og termos. En 

I våre dager er det slett ingen spøk å etablere en bedrift i det som ofte 
omtales som utkant-Norge. Og det var ingen enkel oppgave for nesten 40 

og en 7,5 bar kompressor. Men veien dit var lang og kronglete, og jeg var 
innom mange typer maskiner og oppgaver før den tid, sier 65-åringen 
som ble valgt inn som nytt MEF-styremedlem på landsmøtet i Haugesund 
på forsommeren.

jeg skal ivareta interessene for og tale på vegne av alle grupperingene i or-
ganisasjonen - og ikke bare ivareta brønnborernes mulige egeninteresser.

miljøvennlig utnyttelse og fornuftig utvinning av energi.

Navn I Kjell Nyen
Alder I 65
Bosted IÅsnes, Finnskog

INyvalgt styremedlem i MEF
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Da vi nylig markerte 20 årsjubileet i bedriften for en av veteranene våre 
dukket Åsnes-ordfører Lars Petter Heggelund opp og takket oss for de 12 

-
nen i mange år. Sånt varmer.

prøver vi oss på. Nå parerer Kjell Nyen med kjappe korreksjoner.
- Neida, det er veldig enkelt det. På vei nordover fra Kongsvinger tar du 

-
lom 11,5 og 12 km. Da ser du skiltet mot skytebanene i bygda vår. Når du 

Javisst. Så enkelt er det altså. Men det er kun 20 km igjen til svenske-
grensa.

-
manavnet Nordenfjeldske brønn- og spesialboring voldsomt ambisiøst ut?

-
sene våre på fastlandet spenner fra Oslo via Tromsø til Grense Jacobselv, 

med nyansettelser i Trøndelag og etablering av en egen avdeling der. Mye 

-

Akkurat det valget var enkelt for Kjell Nyen som satt med litt erfaring fra 

manøvrering av traktor.
 - Det var på nippet, ja, men skogen måtte altså klare seg uten meg. Så sto 

blant annet med på å bygge nye E6 over Djupdalstoppen nord for Oslo.
Om det ikke ble skogsarbeider av Kjell Nyen, var det en stund i alle fall 
full uttelling for jaktinteressene der ute. På Åsnes står jo storoksene for-
melig i kø og uler etter jegere så å si året rundt. Nyen var i sin tid på plass 
i et jaktlag fem år på rad med sin Remington kaliber .30-06 og en god 

med velrettede skudd.

praktisere selve utøvelsen. Så nå kan Skogens konger, dronninger og 
-

- Jeg er langt inne i planleggingsfasen allerede. Datteren min, Monica 

meste administrativt, mens jeg konsentrerer meg om det praktiske ute i 

Å drive i det små og samtidig være effektiv og idérik, var noe av opp-
skriften for den videre karrieren Kjell Nyen kjørte på med på vei mot eget 
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-
-

son, bestefaren til Pernilla Walfridsson som er kona til rallyfører Petter 
Solberg. Der slo jeg meg litt til ro i godt og vel tre år.

-
rigg og fat faktisk vann. Men det var forskjell på å kjøre anleggsmaskin 

-
porterte Gardner Denver borerigger. Det var som nevnt en slik rigg jeg 

Dermed er ringen sluttet når det gjelder veien fra Kjell Nyens første ar-

Trygt i arbeid på den norske siden av grensa igjen bestemte Kjell Nyen 

- Jeg dro jo nytte av svenskeperioden ved kjøp av bil for eksempel, til 
-

for en ung mann med lyst på å få til noe, sier Kjell Nyen.

montering av varmepumpeanlegg for utnyttelse av jordvarme som energi-

kilde er i ferd med å ta av innen både offentlig og privat nybygging. Med 

oppvarming.

-
gene inn på den i takt med utbyggingen av verksted og kontorer.

Kjell Nyen kan dokumentere 30.000 innsparte kroner i oppvarmingsutgif-
ter i året med dette systemet.
- Tilsvarende vil andre som velger å investere i energibrønner oppleve at 

Det største problemet for Kjell Nyen nå om dagen er å kople seg selv 

nesten litt for stort noen ganger. Men det er bedring å spore, mener sjefen 
selv.
- På det meste kjørte jeg ofte bortimot 70.000 kilometer i året med bil. I 

-

seks og åtte år, og farfar til ei jente i tenåra som ifølge nettopp farfar er 
lærevillig i kontorarbeid. 

Tekst og foto
I
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SR, 5 str. 
490kg - 2400kg, 
6-35 tonns graver. 
Stor sikteflate, 
trommel med 

åpning
20x20mm - 
80x80mm.

Steinklo/rivningsklo
25 str. fra 140kg - 4000kg. 

Med og uten rotasjon, 
også for tunge løft.

FP, 8 str. fra 1250kg - 7400kg, 
fra 12-100 tonns graver. 
Speed valve, 360o rotasjon, 
enkelt skifte av slitedeler.

Alle VTN 

produkter er 

produsert i 

          
400

DIN LEVERANDØR AV RIVNINGSUTSTYR

Dette er en 

del av vårt 
sortement

2900kg - 5500kg, 
18-55 tonns 

graver 20 - 60m3 
ved 20 - 130 mm 
størrelse på knust 

masse..

Konkurransedyktige priser!

Tlf.: 41 78 40 40 Fax: 32 83 24 81
Konnerudgt. 73, 3046 Drammen

E-mail: malleus@malleus.no

Ta kontakt for informasjon og tilbud:
www . m a l l e u s . n o

MAKE MORE

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

TLF: 71 22 72 22  E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO

R
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n

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



Storebrand gir deg råd om hvordan du kan utnytte fordelene bransjeavtalen gir deg.

Maskinentreprenører behøver ikke streve 

med pensjon eller forsikringer lenger

Maskinentreprenørenes Forbund har allerede inngått en 

fordelaktig avtale for deg med Storebrand.

Avtalen sikrer din bedrift gode pensjonsvilkår og forsikringer med gunstige betingelser. 

47% av ansatte i MEF sine medlemsbedrifter har sin tjenestepensjon i Storebrand. 

Vi tilbyr en profesjonell administrasjon, dyktige kundebehandlere og en egen bransjeside på 

storebrand.no/mef. Dermed kan du senke skuldrene, vel vitende om at sikkerheten 

bransjeavtalen gir deg nå, også garanterer deg en trygghet for fremtiden.
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Kontakt oss på 08880 eller se storebrand.no/mef
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MESSE NNBA TRØMSØ

aturlig ned-
bør og kon-
gelig motbør 
til tross, nøy-
aktig 3.653 
besøkende 
løste billett 
for å komme 

innenfor portene i løpet av de 
tre dagene messa varte, noe 
arrangørene er godt fornøyd 
med, ifølge arrangørrepresen-
tant Tone Mack i MEF region 
Nord.

I tillegg sørget de 133 of-
fisielle utstillerne for stor 
spennvidde og yrende varia-

sjon på utendørsmessa som 
denne gangen var lagt til et 

Fordi både anleggsbransjen og 
byggebransjen var representert 
på samme messe, var følgelig 
produktspekteret blant utstil-
lerne fordelt grovt regnet 50-
50 mellom de to.

To store maskinmesser på for-

det var av den grunn særdeles 
langt mellom de store mas-

fellesmønstringen stor nytte 
og verdi for brukergruppene i 
landsdelen.

fra tidligere NNBA-møn-
stringer og gjort messa mer 
kompakt med bedre miks mel-
lom de to bransjene bygg og 
anlegg. 

Mange store utbyggings-
prosjekter er på planleggings-
stadiet i Nord-Norge for tida, 

positivt å se fram til i årene 
framover, oppsummerer regi-
onsjef Stig Kjærvik.

Nordisk interesse

mange maskin- og utstyrsleve-
randører er samlet på ett sted 
nord for polarsirkelen, noe 
som også kunne merkes av det 
geografiske besøksspekteret 
som Anleggsmaskinen regis-
trerte spente fra Kirkenes i 

av leverandører og produsen-
ter i andre nordiske land nå 
begynner å sette større preg 
på de årvisse maskinmessene. 
Både Sverige og Finland var 
på plass i Tromsø med nye 

Sterk åpning Kristin Martinsen, Tone Mack, Stig Kjærvik, Bjørnulf 
Nordmo og Herbrjørn Nilssen er bare noen av mange representanter 
bak NNBA-arrangementet.

N
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TROSSET
REGNVÆR
OG KONGELIG 
BRYLLUP

-
-

besøksiveren lørdag. 

produkter og tjenester det 
viser seg å være stor interesse 
for i det norske markedet.  
Men også lokale leverandører 
benyttet anledningen til å vise 
seg ekstra godt fram denne 

av Nord-Norges ”Paris”.

Bobcat-Robby

faglige aktiviteter var også en 
viktig ingrediens i Tromsø. Et 
avsperret område var avsatt til 
demokjøring, førerkonkurran-
ser og lærlingaktiviteter og ren 
skjær moro. 

Her fikk blant annet amerikan-
-

nerende vilt med et eksemplar 
av manøvreringsvennlige Bob-
cat S130 i akrobatiske øvelser 
og balanserkunster. Kun én 
gang observerte vi at maskinen 
bikket over utenom program-
met og at Bobby måtte ta seg 
ut av maskinen via bakruta 

Tekst og foto
I Balanse
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MESSE NNBA TRØMSØ

med representasjon for sven-
ske Ljungby for Nordland, 
Troms og Finnmark fylker. 
Maskinen er allerede levert i 
landsdelen, og den første ble 
solgt til Team Rognli AS i 
Finnsnes.

24 opprinnelig bare en idé som 

-

der. Det begynte med en tanke 
om å starte et dekksenter med 
verkstedtilbud.

på seg. Folk kom og spurte 
og grov og ville kjøpe alt mu-
lig. Agenturet for Ljungby 

i kronen. Det er i Norge solgt 
80 maskiner på bare ett år, så 
dette er noe vi satser stort på, 
sier Tommy Berg. Mangeårig 

importør for Ljungby er Nord-
vang Maskin i Skedsmo. L15-

på 150 kW (750 Nm), 2,4-2,8 
m3 skuff og 120 kN brytekraft. 
Hjullasterserien fra den sven-
ske produsenten teller i alt åtte 
modeller fra 9,5-30 tonn.

Avdelingsleder Kjell Ove 
Sumstad i Uco avd. Tromsø 

var stolt av utleieavtalen med 

maskiner, Bell dumpere og 
Heatwork teletinere.

- Bedrifter som skal flytte 
masse fjel i løpet av åtte må-
neder for ekswempel, viser 
større interesse for leie enn 
å eie maskinen for en så kort 
periode, sier Sumstad, som 
misunner den store interessen 
for leie som finnes lenger sør 

SE – EN LJUNGBY!
Uvanlig Ljungby-maskiner er sjelden vare på messer, og Tommy Berg vakte oppsikt med en L15 på programmet.
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i landet.
- Her i nord er det liksom 

en tradisjon at alt skal eies. 
Selv teletinere som brukes 
bare om vinteren blir i stor 
grad kjøpt og betalt. Alle som 
driver utleie i Nord-Norge 

-

leie. Men vi aner at ting er på 

norgeskartet mellom Olsborg 

og Svalbard som dekningsom-
råde.

Også i nord er leverandører av 
internettbaserte tjenester til an-

seg via daglig leder Per Tore Han-

SmartDok overfor alle som pas-
serte utenfor standen. Daglig leder 

& Transport ble også ganske 
inspirert.

men tenker en del på å bli kvitt 
det til fordel for elektronisk admi-
nistrasjon og timeføring. Smart-

sier Sørensen som blir fortalt at 

tatt i bruk Ascellas system.
-

taleverandør Reidar Dagenborg i 

usedvanlig travel under messeda-

viraken omkring innendørsserve-
ringen i øsregnet presterte leve-

de mange kundene som var innom 
i mer seriøst ærend.

Tekst og foto
I

Økt bredde
for maskinutvalget som importeres og distribueres via Nanset Standard.

Uanfektet
oppgavene sine.
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MESSE nnBa trømsø

- Denne salgskampanajen er helt 
fersk. Vi har ganske enkelt ikke 
vært flinke nok til å profilere 
maskinene våre i dette segmen-
tet. Minimaskiner utgjør 60 
prosent av det totale markedet, 
og har stor betydning for alle 
i bransjen, sier Knyt Bøvre til 
Anleggsmaskinen.

At Wacker Neusom de neste 
20 årene skal designe og produ-
sere minigravere, med unntak 
av maskiner tiltenkt Japan, for 
Caterpillar visste knapt Børve 
om under messedagene. Men 
priskuttet på nåværende mas-
kinpark hadde ifølge Børve fått 
mye oppmerksomhet internt.  
Nå håper han kampanjen tas 
godt i mot der ute også.

- Vi har sagt til Pon Cat hvil-
ke priser vi trenger for å konkur-
rere. Så har Pon Cat gitt respons 
med prisene de kan klare. Vår 
oppgave nå er å formidle av-
slaget til kundene, sier Knut 

Børve. Kampanjen omfatter sju 
minigravere fra 1,9-8 tonn og 
tre hjullastermodeller fra 5,8-6,7 
tonn.

Remu blir norsk
Finske Remu OY stilte i Tromsø 
som egen norsk enhet under le-
delse av Pauli Hyrkäs. Remu er 
mangeårig leverandør av sikte- 
og sorteringsteknisk utstyr, men 
har altså vært uten egen repre-
sentasjon i Norge før nå.

- Vi heter her til lands nå 
Remu Norge AS, og vil selge 
utstyr til både sluttbrukere og 
distributører, sier Hyrkäs til 
Anleggsmaskinen. Selv har jeg 
jobbet for selskapet i mange år, 
så særlig store endringer blir 
ikke dette for folk som kjenner 
markedet, sier han.

Remu har tidligere hatt Volvo 
Maskin som hoveddistributør 
av egne produkter. Nå ligger alt 
til rette for at merket blir enda 

bedre profilert over hele landet, 
ifølge Pauli Hyrkäs.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

minimal satsing Fra POn
Stor mindre målestokk enn det Pon Equipment la til grunn under NNBA i Tromsø går knapt an. Samtidig som 
salgssjef Knut Børve lanserte en helt ny salgskampanje for minimaskiner, ble det kjent at Wacker Neuson i 
framtida skal designe og produsere alle minigravere opp til 3 tonn for Caterpillar.

Minisalg Knut Børve 
lanserte salgskampanje 
for Cats minimaskiner 
på Tromsø-messa.

norgesvenner Svenske Michael Ankerhorn Remu-kollega Pauli 
Hyrkäs (t. h.) med nyslått ansvar for Norge.
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SIMULATOR PÅ FLATSKJERM

 Aleksander 
Hansen (t. v.) tester simulert 

beltegraverkjøring under 
påsyn av Mattias Patulski.

-
sering på Bauma, men lavere 
tilstrømning av besøkende enn 
ventet fra Skandinavia på grunn 
av vulkanaske ga utstyret nærmest 
debutantstatus både på NNBA i 
Tromsø og på MEFA 2010 tidli-
gere i juni.

med spakene og godt inntrykk av 
motorikken. For meg virker dette 
som godt supplement for bli en 
god bak spakene. Men den lille 

ikke full uttelling, sier tidligere 
maskinfører Aleksander Hansen 
etter testkjøringen. Skandinavisk 
salgssjef Mattias Patulski i Ten-
star Simultation forteller om stor 
interesse tross beskjeden mar-
kedsdekning i Norge så langt.

- Utstyret programmeres 
-

ner som ”føreren” kan utføre. 
Det er ikke lagt inn noe særskilt 
maskinmerke. Nesten alle grave-
maskiner i markedet fungerer på 
samme måte fra førerplassen, så 

simulatoren favoriserer ingen, sier 
Patulski.

Forsvaret på banen

Forsvaret utdanner maskinførere 
blant rekrutter som avtjener ver-
neplikt.

- De dukket opp på Bauma 
og gikk inn i dette med stor iver. 
Forsvaret ser også for seg store 

for elevene til å trene og bidra 
til en lavere kostnadsutvikling. 

den originale førerstolen, og vi 
bruker bare en liten bordskjerm. 

inntrykk, sier Mattias Patulski 

- Transportvilkårene er i de 
-

fullt brukbart i liten målestokk 
også.

Normann Olsen Maskin klarte i 
-

leskoplasteren Manitou MT625 i 

-

meter. Kubota-motoren bidrar til 

25 km/t, sier markedsdirektør Per 

Arvid Hennum. Største bredde er 
-

skjedne 198 cm.
- De gode kompaktegenskape-

ne gir god atkomst på trange ste-
der og inn lave portåpninger, sier 

i Norge skal leveres Uco avdeling 
Kjeller for ordinær utleie.

Tekst og foto
I
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SKUFFE
MAT

med å spare inn en kvart million kroner årlig i drivstoffutgifter som følge av spesialopplæringen.

TERRENGTILPASSET

TOUAREG

1.009.640 kr.
Motor:
Totaltvekt/nyttelast: 2.860/761 kg

3.500 kg
0-100/toppfart: 7,8 sek/218 km/t

8,9/7,6/6,8 l/100 km (by/kom-

MÅNEDENS BIL VW TOUAREG V6 TDI 
OFFROAD
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seg i første rekke for større oppgaver på bygge- og anleggsplasser. PE- og DE-serien 
leveres med pumpetrykk fra 200-240 bar og vanntrykk mellom 860 og 1.450 liter/time, 
ifølge en melding fra PresseTeknikk.

Det sørger i første rekke staten for 
med laveste andel registreringsav-
gift på 445.000 kroner, tilsvarende 
over 50 prosent av totalsummen 
for den mest prisgunstige TDI-
varianten.

prisen, men konstaterer raskt at 
siklefaktoren etter nye Touareg er 

siden da vi testkjørte bilen kort tid 
etter premieren i 2003. Kombina-
sjonen overveldende motorkraft, 
super luksusopplevelse og reell 

vesentlig lavere forbruk. Touareg 

Touareg er blitt om lag 200 kg let-
tere. Kreftene i testbilen oppleves 

som før. Kraftpakka jobber nå via 
en 8-trinns automatgirkasse med 
tiptronic-skift til manuelt, valgfritt 
via senterspaken eller to ratts-

umerkelig og dekker absolutt alle 
-

-

du gjerne trenger den aller mest, 
for eksempel under forbikjøring. 
I automodus bremser motoren 
temmelig moderat i bratte utfor-
bakker. Da er det veldig greit å ta 
inn slakken ved nedgiring via det 
manuelle systemet. Alt går raskt 
over i automodus igjen når ønsket 

Bak rattet føler vi oss som ube-
stridte enere, men uten å bikke 

om kraftoverskuddet innbyr rett 
og slett til ansvarsfull og rolig 
kjørestil. Setene er i ypperste 
komfortklasse med et vell av 
innstillinger, og vi undrer oss igjen 

produsenter klarer å lage bilseter 

sølv metallic dekor på midtkonsoll 

alternativene svart pianolakk eller 
edeltre. Da unngås intens og sje-

enn til kopper, og overbegeistret 

Instrumentering og betjening 
er derimot komplett og grundig 
organisert med tysk logisk opp-

etter kort tids bruk. Midtpartiet på 

brytere og spaker på og i området 
omkring rattet. Men der det ikke 
lenger plass til særlig mye mer av 
den slags. Til gjengjeld skaper den 
midtplasserte infoskjermen over 

enkelt og neddempet panel med 

betjening av klimaanlegget. Det 

Testbilen var en offroad-variant 

versjon med utvidet 4x4-system 
kalt 4xMotion. Det betyr konstant 
4x4, differensialsperre bak og 
låsing 50-25/25 eller sperring via 
midtdifferensial med 50/50 låsing, 
sammen med innkoplet lavserie. 
Luftfjæringen byr på normal, 
komfort eller sport. Bakkekla-

registrerte at alternativene er reelle 
med godt merkbare forskjeller i de 
respektive valgene.
Utvendig er verken formspråk 
eller design endret mer enn at 
det aldri råder tvil om at dette 

enda mer ”Her kommer jeg”-preg 

1.340.590 kroner alle med mu-

ekstrautstyr.

Tekst og foto
I

-
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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
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STATENS VEGVESEN INVITERER TIL 

saltkonferanse
TRONDHEIM 27. – 28. OKTOBER

PMS 485

PMS Cool Gre y

PMS 116

PMS 138

C:  0
M:100
Y: 100
K:0

C:  0
M:  0
Y:  0
K:  50

C:  0
M:14
Y: 100
K:0

C:  0
M:42

PMS v ersjon

CMYK v ersjon

vegvesen.no

Dette blir konferansen som alle med meninger og kunnskap om 
vegsalting ikke bør gå glipp av! 
For påmelding og mer informasjon, se vegvesen.no/saltkonferanse. Påmeldingsfrist: 8. september.
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Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme 
trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med 
kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig 
grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 
5000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FORHANDLERE

Troms, Finmark: Bjørn Einar Bakkehaug 91 10 94 74
Nordland: Asle Bjørklund 97 14 89 60
Møre og Romsdal: Harald Holte 95 19 55 70
Rogaland nord for Boknafj., Hordaland
Sogn og Fj: Geir Henning Nygard 91 77 22 53

Agder, Rogaland: Rosendal salg & utleie 92 22 92 80
Oppland: Jon Boye Lie 91 36 00 00
Buskerud, Vestfold, Telemark: Magne Reiersrud 48 27 19 80
Østfold, Akershus, Oslo: Wiggo Hansson 93 00 78 00
Salgssjef: Paul Håkon Endresen 90 41 91 11

Rosendal Maskin,

besøk oss på www.rosendalmaskin.no



TEMA TUNNELER

ANLEGGSMASKINEN 7/8-201046

DE 1000 TUNNEL
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Ingen land i verden kan vise til flere meter veitun-
nel per innbygger enn Norge. Og tunneler vil i fram-
tida fortsatt utgjøre en stor andel av den årlige 
nyveiproduksjonen her til lands. Spisskompetan-
sen på området er godt hjulpet av norskproduserte 

maskiner og utstyr for tunneldrift. Vi er dessuten 
blant de beste innen overvåkning og styring 

av tunneltrafikken.  

ELERS LAND
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Europavei 6 er hovedforbindelsen 
mellom nord og sør i Norge, og 
hovedutfartsåren til Europa. E6 
har vært gjenstand for omfattende 
utbygging de siste årene, og nå 
står blant annet strekningen Øyer-
Tretten for tur.

Kjærkommen utbedring 
Basert på en rekke utredninger 

GUDBRANDSDALENS 
FØRSTE TUNNEL 
I forbindelse med oppgraderingen av E6 mellom Øyer og Tretten i Opp-

kilometer lange Øyertunnelen – som vil korte ned veistrekningen med to 
kilometer. 

Øyertunnelen: Den stiplede sorte streken viser tunneltraseen  
(illustrasjon: Statens vegvesen).
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er det konkludert med at stan-
darden på E6 mellom Øyer og 
Tretten i Oppland er for dårlig 
i forhold til veiens funksjon og 

er i dag smal og svingete og 
fungerer både som lokalvei 

-

-

andel tunge kjøretøy. Om som-
meren blir tilstanden ytterligere 

døgn øker med 35 prosent sam-
menlignet med resten av året.  
Som en følge av dette er strek-
ningen relativt ulykkesbelastet, 
og alvorlige møteulykker har 

preget strekningen. Utbedringen 
av E6 er derfor kjærkommen.  
 
Miljøfordeler 
Nye E6 mellom Øyer og Tretten 
skal, ifølge Statens vegvesen, 

midtrekkverk, forbikjøringsfelt 
og sikre kryss. AF Gruppen er 
hovedentreprenør for utbedringen 

av hele den 13,5 kilometer lange 
veistrekningen. Gjennom Skars-
moen, like nord for Øyer, bygges 

tunnel, som i tillegg til å korte ned 
veien og gjøre den sikrere, vil ha 
positive følger for nærmiljøet. Når 
veien blir lagt i tunnel, blir dagens 
eksisterende E6 omgjort til en 
lokalvei, som vil bidra til å knytte 

Lys i mørket Boreriggen lyser 
opp det evige mørket langt inne 
i fjellet. 

Tunnelsyn Anleggsleder i AF 
Anlegg, Roger Gården foran 
tunnelåpningen på Øyer-siden.
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tettstedene i bygda bedre sammen. 
At veien blir kortere fører selvsagt 
også til kortere reisetid og min-
dre CO2-utslipp.  Skarsmoen vil 
dessuten bli et attraktivt tur- og 
friluftsområde når støyen fra E6 
blir en saga blott. 
 
Unngår innsjø 
Den nye tunnelen vil gå fra Rust-
berg i Øyer i sør, til Holmen på 
Tretten i nord. AF Anlegg fyrte av 
første salve 20. mai i år. Tunnelen 
bygges – eller drives – fra begge 
sider og den skal stå ferdig i de-
sember 2012.  I skrivende stund 
har man kommet ca. 380 meter 
inn i fjellet på Øyer-siden og 115 
meter inn fra Holmen-siden. 

siden fordi det var en del ekstra 
arbeid med forskjæringen på 
nordsiden, et arbeid som for øvrig 
vår underentreprenør Anlegg Øst 
var ansvarlig for. Men vi er helt i 
rute i forhold til fremdriftsplanen, 

Landlige omgivelser på Holmen-siden. Da Anleggs-
maskinen var på besøk var man ikke kommet lenger 
inn i fjellet enn at mye av boreriggen fremdeles sto 

ute i dagen.
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forteller anleggsleder i AF An-
legg, Roger Gården.
Han forklarer også at Statens veg-
vesen valgte en annen tunneltrasé 
enn det som først var planlagt, 
for å unngå en liten innsjø som 
ligger oppe på Skarsmoen. Med 
vannlekkasjene i Romerikstunne-
len friskt i minne, var det sikkert 
fornuftig.

Arbeidssikring med bolter
Når Anleggsmaskinen kommer 
på besøk, er det tunnelsikring som 
foregår. Knappe 200 meter inn i 
det mørke, fuktige fjellet, som for 
det meste består av leirskifer og 

sikringsbolter i tunneltaket ved 
hjelp av en kraftig borerigg. Føre-

snakker avslappet med underteg-
nede mens han ved hjelp av en 
dataskjerm og en rekke knapper 

bolter som er på vei oppover i 

fjellet samtidig. Her gjelder det å 

– Dette er alminnelig arbeidssik-
ring som sørger for sikre arbeids-
forhold i tunnelen i forbindelse 
med sprengningsarbeidene. I 
tillegg har en ingeniørgeologisk 

-
råder eller ustabile soner gjennom 
tunnelen, hvorav den groveste er 

av disse sonene kan det bli aktuelt 
å iverksette ekstra sikringstiltak, 
for eksempel forbolting eller mer 
sprutbetong, sier Gården. AF har 

og én inneleid Atlas Copco-rigg 
på prosjektet frem til nå. De har 
imidlertid nylig gått til innkjøp av 

midten av august.

Tunnelmasser
Total kontraktssum for hele 
prosjektet, inkludert den 3,75 
kilometer lange tunnelen, er ca. 

680 millioner kroner (eks. mva). 
Inkludert i kontrakten er også en 
85 meter høy luftesjakt som skal 
sprenges ut ca. 1,5 kilometer inn 
i tunnelen fra Øyer-siden.  Det 
betyr at relativt store mengder 
fjellmasser må tas ut av fjellet. 
– Om lag 360.000 kubikkmeter 
fast fjell skal sprenges og kjøres 
ut. Fjellmassene blir hovedsake-
lig brukt til bygging av veien sør 
for tunnelen, til utfylling i Lågen 
for å utvide strandsonen mel-
lom Tingberg og Rustberg, og til 
oppbygging av toplanskryssene 
på Tingberg og Tretten, opplyser 
Gården.

Planer om nytt tunnelløp
Øyertunnelen vil korte ned vei-
strekningen Øyer-Tretten, men 
med kun ett tunnelløp og to felt 
vil den ikke øke kapasiteten på 
veien.

-

over blir det stort sett tre felt frem 
til tunnelen, som kun får to felt. 

blir i stor grad utvidet i bredden, 
men altså med unntak av den nye 
tunnelen. Tunnelen gir dermed 
ikke en kapasitetsøkning, men på 
grunn av økt veistandard vil det 
bli 90-sone her, mot tidligere 80, 
forteller Gården. 
Ifølge Statens vegvesen tilsier 

at det foreløpig ikke er behov for 
mer enn ett løp. Det er imidlertid 
planer om å utvide med et ekstra 
tunnelløp når den gjennomsnit-

8000 kjøretøy, noe som ifølge 
prognosene vil skje om 15-16 år.  

kontinuerlige tellinger.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

 Blekksprut Nærmest som en blekksprut sprer boreriggens ”tentakler” seg fremover i tunnelen og borer lange bolter inn i fjellet. Føreren av 
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Jondalstunnelen 
– Blir en av nOrges lengste

Idéen om en tunnel mellom Jondal og Kvinnherad kommune i Hordaland 
ble lansert allerede på 60-tallet. Den drøyt 10 kilometer lange Jondals-
tunnelen, som åpner for en ny forbindelse mellom Odda og Bergen via 
Folgefonntunnelen, er nå endelig i ferd med å bli realisert.   

I utgangspunktet var det fire 
forskjellige traséalternativer 
for tunnelen. Det var til slutt 
det lengste alternativet som ble 
valgt, noe innbyggerne i tett-
stedet Torsnes er svært tilfredse 
med, ettersom dette trasévalget 
betyr at veien går utenfor selve 
Torsnes. Det var imidlertid ikke 
bare enkelt å få gjennomslag for 
den lengste – og dyreste – løs-
ningen. 
– Fylkestinget måtte øke ram-
mene med 46,6 millioner kroner 
da det lange alternativet ble 
valgt. Jondal kommune gjorde 
en kjempeinnsats og klarte ved 
hjelp av kraftselskapet Jondal 
Energi KF å skaffe til vei 40 
millioner, mens den Bergen-ba-
serte næringslivslederen Trond 
Mohn bidro med det resterende 
for å dekke den økte kostnads-
rammen, forteller byggeleder 
i Statens vegvesen, Hallvor 
Solheim. 
– Statens vegvesen er for øvrig 

glad for at det lengste alternati-
vet ble valgt. Man får en totalt 
sett bedre løsning og mer ny vei, 
og ikke minst er det langt mer 
positivt i opinionen.

Blant norges lengste
Hele det omfattende veiprosjek-
tet ble startet opp i november 
i fjor, og består, foruten den 
10.150 meter lange Jondalstun-
nelen, av tre bruer, 1.485 meter 
ny hovedvei i Jondal (nord for 
tunnelen), 540 meter ny hoved-
vei i Nordrepollen (sør) og yt-
terligere en 580 meter lang tun-
nel, nord for Jondalstunnelen. 
Prosjektet har en totalkostnad 
på 806,6 millioner kroner og er 
den desidert største kontrakten 
totalentreprenør Kruse Smith 
Entreprenør noensinne har fått. 
Oppdraget ble for øvrig vunnet 
i anbudskonkurranse med Vei-
dekke Entreprenør og Skanska 
Norge.   

Ifølge det nettbaserte leksi-

konet Wikipedia blir Jondals-
tunnelen Norges fjerde lengste 
tunnel når den står ferdig, bare 
litt kortere enn Folgefonntunne-
len like i nærheten. At prosjektet 
utføres som en totalentreprise, 
betyr at entreprenøren er ansvar-
lig for både prosjektering og 
utførelse. 

– I og med at man ikke vet 
så mye om fjellets beskaffen-
het før man setter i gang, har 
vegvesenet tatt på seg ansvaret 
for det som går på sikring i tun-
nelen, slik at ikke entreprenøren 
skal bære risikoen for alt dette. 
Vi betaler dermed Kruse Smith 
etter hva som blir utført når det 
gjelder sikring; enten det dreier 
seg om bolting, sprutbetong 
eller andre tiltak, forklarer Sol-
heim. 

Sprakefjell
– Heldigvis har fjellet vært 
relativt godt hittil. Vi har utført 
betongsprut i taket hele veien, 

og sprutet ned langs sidene der 
hvor fjellet er mer oppsprukket. 
Geologer er tilstede her med 
jevne mellomrom og kartlegger 
fjellets beskaffenhet, og på den 
måten sørger vi for tilfredsstil-
lende sikring helen veien, fort-
setter Solheim.

– På grunn av den store 
overdekningen på tunnelen – 
mer enn 1000 meter på deler 
av den – er det imidlertid en 
ekstra fare for det vi kaller for 
sprakefjell. Sprakefjell skjer ofte 
ved veldig stor overdekning og 
skyldes veldig høye spenninger 
i fjellet. Navnet kommer rett og 
slett av at det smeller og spraker 
i fjellet, og biter av fjellet kan i 
enkelte tilfeller nærmest skyte 
ut fra tunnelsidene eller -taket. 
Man vet aldri helt når sprakefjell 
inntreffer, men man hører gjerne 
knitring i fjellet i forkant. Dette 
kan potensielt bli en utfordring 
her med så stor overdekning på 
tunnelen, men det har heldigvis 
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Gutten i røyken Byggeleder i Statens vegvesen, Hallvor Solheim, foran tun-
nelinngangen på Torsnes-siden. Røyken strømmer ut av tunnelen etter en 
nylig avfyrt salve.

Kart Den stiplede røde streken viser tunneltraseen (illustrasjon: Statens veg-
vesen).
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ikke skjedd ennå. Likevel 
har vi på grunn av denne risiko-
en enda større fokus på sikring 
i disse områdene enn det som 
er vanlig.

75-80 meter i uken
Når Anleggsmaskinen er på 
besøk i brakkeriggen like 
utenfor tunnelåpningen på 
Torsnes-siden, kommer plutse-
lig boreriggen – en norskpro-

Ny bru Like nord for den 
nye tunnelen bygges 
en ny bru, som også er 
en del av Kruse Smiths 
entreprise.
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tunnelen. Ikke lenge etter høres 
et voldsomt brak og hele brakka 
rister. Omringet av det drama-
tiske vestlandske naturlandska-
pet, kunne det være fristende å 

forårsaket bulderet. Det viste 
seg imidlertid at det bare var en 
av tre daglige sprengsalver som 
hadde gått av.

– Tunnelen drives fra begge 
sider samtidig med hver sin 
rigg. Rundt 120 hull, som alle 
er ca. fem meter dype, blir 
boret inn i fjellet, fylt med 
sprengstoff og sprengt ut. Stein-
massene blir så transportert ut 
med lastebiler. Deretter pigges 
det som er løst ned, og heng og 
tunnelvegger sikres med bolter 
før man begynner å forberede 
neste salve, forklarer Solheim. 
Og ganske riktig; kun noen 
minutter etter det kraftige smel-

let kommer fullastede lastebiler 
kjørende ut av tunnelåpningen.

salver i døgnet, noe som betyr 
at vi kommer rundt 15 meter 
lenger innover i fjellet fra hver 
side hver dag, men fremdriften 
avhenger selvsagt av hva som 
kreves av sikringsarbeid un-
derveis. Hittil har vi ligget på 
75-80 meter i uken, og når går 
inn i fellesferien har vi kommet 
ca. 2.160 meter inn i fjellet fra 
sørsiden og ca. 850 meter inn 
fra denne siden. Fjellet består 
for øvrig stort sett av kvarts, 
feltspat og gneisgranitt. Totalt 
arbeider ca. 105 personer på 
prosjektet, hvorav Kruse Smith 
med administrasjon og unde-
rentreprenører har 95 personer, 
mens vi i vegvesenet, inkludert 
innleide konsulenter, står for 
resten.

ÅDT 350
Jondalstunnelen får en såkalt 

bredden, mens den blir 4,6 
meter høy. Stigningen blir 2,5 
prosent sørfra og 1 prosent 
nordfra. Den første salven gikk 
3. november 2009, det ligger 
an til gjennomslag i november 
2011 og ferdigstillelse er be-
regnet til august 2013.  Da er 
en helt ny forbindelse realisert 
fra Jondal mot Kvinnherad i 
sør og videre til Folgefonns-
tunnelen østover mot Odda og 
134 Haukeliveien. Beregnet 

350 kjøretøy, mens den forven-
tes å øke til 500 etter ti år og 
700 etter 20 år.

faktorene som avgjør hvilket 
sikkerhetsnivå som må følges i 

tunnelen. Det blir for eksempel 
helt andre krav til sikkerhet 

tunnel i Oslo, sier Solheim.  
– Alle tunneler har imidler-

tid minstekrav, og Jondalstun-
nelen vil selvsagt tilfredsstille 
disse. Når en tunnel er mer enn 
500 meter lang, så er det en del 
krav som gjør seg gjeldende, 
for eksempel krav om evaku-
eringslys langs veibanen der-
som strømmen skulle gå. Det 
blir også havarinisjer/nødnisjer 
ved hver 500. meter, hvorav 
enkelte er såkalte snunisjer 
hvor selv større lastebiler kan 
snu. Så her skal alle føle seg 
trygge når de kjører gjennom 
tunnelen, avslutter han.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Massetransport Like etter hver sprengsalve kommer fullastede lastebiler kjørende ut av tunnelåpningen.
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Både Kruse Smith og AF Anlegg valgte helnorske Andersens Mek. Verksted AS (AMV) som 
leverandør av borerigger til tunnelene de to selskapene akkurat nå driver i henholdsvis 
Jondal og Øyer. 

FRISTER MED NORSKE
TUNNELRIGGER

Helnorsk
tunnelborerigg som snart er klar for levering til Hong Kong.
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Også Leonhard Nilsen & Søn 

rigger i drift i pågående tun-
nelprosjekter.

De få norske maskinprodu-
sentene til tunnel-, gruve- og 
anleggsvirksomhet som fortsatt 

-
toppen på sine områder. 

Elnesvågen og ikke minst 

eksempler på at norsk tekno-
logi, kompetanse og design 
kan måle seg med det aller 

verdensbasis.

konkurrentene våre i omset-
ning, ansatte og antall leveran-
ser, men vi er verdensledende 
på teknologien vår. Kvalitet 

konkurransefortrinn, fastslår 
daglig leder Peder Andersen 

Anleggsmaskinen.

Femte generasjon
150 års sammenhengende virk-
somhet i sørlandsbyen ligger 
bak produksjonen av dagens 
hovedprodukter innrettet mot 

spissteknologisk utstyr for 
tunnel- og gruvedrift, samt til 
olje- og gassproduksjon off-
shore. 140 fast ansatte sørget i 
2008 for en omsetning på 240 
millioner kroner.

- Driften av familieselska-
pet er nå inne i femte genera-
sjon. 40 prosent av alt vi pro-
duserer i dag går til eksport, 
og da snakker vi om alle fem 

Variant

og anleggsdrift, samt til offshoreindustrien siden 1970.

ANDERSENS MEK. VERKSTED AS
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Variant 2

verdensdelene, sier teknisk 
sjef Tore Hanssen og ramser 
foruten AF Anlegg og Kruse 
Smith opp internasjonale refe-
ranser som NCC International 
AB Sverige, Boart Longyear 
England, SembCorp. Con-
struction Singapore, Ingersoll 
Rand USA, China Railroad og 
Hochtief AG Tyskland.

Andersen skjøter på med 
andre norske riksentreprenører 
som Mesta, LNS, Skanska 
Norge, Entreprenørservice 

både tunnelrigger, lade- og 
injeksjonsrigger, renskeplatt-
former og annet grunnleggende 
produksjonsutstyr for tunnel,- 
gruve- og anleggsdrift.

Ambassadører
Selv med sitt vidtfavnende le-
veringsprogram vedgår Ander-
sen og Hanssen at det privat-
eide aksjeselskapet forerekker 

framfor å slå på stortromma 
med omfattende og kostbare 
markedsføringskampanjer. 

Norge og ellers i verden virker 

som ambassadører og premis-

navn og rykte. LNS for eksem-
pel, har plassert ordrer hos oss 
for 70 millioner kroner til det 
gigantiske tunnelprosjektet de 
nylig startet i Hong Kong. Det 
er snakk om alt av nødvendige 
tunnelborerigger, alt utstyr 
til lading og injisering samt 
full dekning av behovet for 
kabeltromler og servicecontai-
nere. En slik leveranse vekker 
oppsikt i bransjen og er selv-
sagt ekstra god PR for oss. At 
entreprenører som LNS tar ste-
get ut internasjonalt har mye å 
si for oss og forteller også mye 
om kompetansen som Norge 
besitter innen tunnelteknologi. 

landegrensene.

Egenutviklet
-

riggene til eksempelvis Jondal 

evne til å spesialtilpasse hver 
enkelt rigg til lokale driftsfor-
hold. Fordi bedriften er bygget 

også all nødvendig kompetanse 

for teknisk tilpasning og utvik-
ling på selve fabrikken.

tunnel og anlegg som jobber 
kontinuerlig med teknologisk 
utvikling. Alt av konstruksjon 
og engineering gjøres her hos 
oss i minste detalj. Deler av 
driften er bygget opp på at 
større rammeseksjoner i stål 
til de forskjellige riggtypene 
produseres i Polen etter våre 
tegninger og skipes hit for 
sluttmontasje, forteller Tore 
Hanssen.

Møter premissene
Inne i verkstedhallen går pro-
duksjonen for fullt da Anleggs-
maskinen er på besøk. Her 
blir nye tunnelrigger til som 
perler på en snor. To er akkurat 
levert til Skanskas Strindheim-
prosjekt i Trondheim. Den 
første av ytterligere to rigger i 
21SGCB-serien for bruk i full 

i Øyer er på det nærmeste le-
veringsklar. Og midt i mot tar 

-
plarer av den lavere varianten 
i 2ABC-CC- serien, i utgangs-

punktet utviklet for mindre 
tunneltverrsnitt, raskt form før 
skipning til Hong Kong.

Bedriften stiller også i 
fremste rekke i utviklingen av 
andre maskintyper innen tun-
nel- og anleggsdrift. Da nye 
sikkerhetsforskifter for utstyr 
til fjellrensk og sikringsarbeid 
i skjæringer og i tunneler tråd-

pletten og utviklet nytt utstyr 
på oppdrag fra blant annet 
Mesta.

- Det er i første rekke entre-
prenørene som stiller premis-
sene, og som vi imøtekommer 
med godkjente og høytekno-

-
ret vårt til sikringsarbeid, som 
arbeidsplattformer og sprøy-
troboter.  Alt i alt ser vi svært 
lyst på framtida, og synes vi er 
både heldige og dyktige til å 
fullføre det vi har satt oss fore 
å drive med, sier Peder Ander-
sen og Tore Hanssen.

Tekst og foto
I
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KVX Intruder er  
et helt nytt  
tannsystem for  
gravemaskiner 
fra 25–60 tonn 
(M52-M60).

KVX Intruder kombinerer det beste  
fra to verdener; KVX sitt solide 1-bolt  
system påsatt utskiftbar spiss.

ET HELT NYTT
TANNSYSTEM

M52 
25–40 tonn

M60 
40–60 tonn

Samme tenner for 
begge system. Opptil 76%  

utnyttelse av tennene.

9,4 kg

12,5 kg

6,4 kg

45 kg

69 kg

Tonn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55    60

Tonn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55    60

Presenteres på Dyrskuen og Loen-messen

Velkommen til

Loendagene 2010
24. - 26. september

Vestlandets største fagsamling 
for anleggsbransjen

  Stor ute/inneutstilling med prøveområde og
 over 50 leverandører
 Nye utvidede åpningstider
  Stor spa-avdeling med vannrutsjebaner ute/inne
  Maskinførerkonkurranse for de yngste 

Lørdag kl 11.00 - 13.00: 
 Fagseminar v/Kåre Valebrokk
 -Finanskrisen og anleggsmaskinmarkedet 
 
 Ledsagertilbud
 Festmiddag 
 Living Earth spiller opp til dans i Alex Dancing

Vinn sydenturer
  Alle hoteller er reservert MEF. Reserver allerede 

 nå denne helgen enten du er leverandør eller 
 medlem i MEF region Vest og Midt

Roald Johannesen, Bergen: 913 80 704 / 55 53 55 40
Øyvind Bergset, Trondheim: 908 29 990 / 73 95 69 40 
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Slik bygges en tunnel

- PUNKTVIS BESKRIVELSE 
AV EN TYPISKTUNNELDRIFT

1 Forinjeksjon
Det bores opptil 20-30 hull rundt tunneltverrsnittet. Dybden på 
hullene varierer fra 24
til 36 meter, alt etter fjellforholdene. Sement pumpes med høyt 
trykk inn i hullene.
Sementen tetter sprekkene i fjellet rundt der tunnelen sprenges for 
å hindre/redusere innsig av vann i tunnelen.

2 Boring og lading
Etter at forinjeksjonen er herdet, bores ca. 100 hull som er fem 
meter dype. Hullene fylles med sprengstoff.

3 Sprenging
Sprengingen tilpasses tilstanden på fjellet og det omliggende mil-
jøet så skader på hus
unngås. Under normale forhold blir hele salven sprengt i ett med 

intervalltennere, det vil si at ikke alt sprengstoffet detonerer på en 
gang. Det tar seks sekunder å sprenge hver salve. Er det nødven-
dig å minske vibrasjonene, blir det satt inn forsinkere som gjør at 
det blir detonert mindre sprengstoff pr. tenner. Sprengningstiden 
vil da øke litt.

4 Utlasting
Dumpere frakter de utsprengte fjellmassene ut av tunnelen. 

5 Rensk og sikring
Løst fjell pigges ned med en hydraulisk hammer, som gjerne er 
festet til en gravemaskin.
Blokker og sprekker i tunneltaket sikres med tre-fire meter lange 
bolter. Boltene gyses (støpes) fast med betong i borehullet. Fjellet 
sikres også med et minst åtte centimeter tykt lag av armert sprøy-
tebetong. Forholdene i tunnelen kontrolleres av erfarne ingeniør-
geologer fra Statens vegvesen etter hver sprenging.

Syklus
Trinn 2-5 utgjør en såkalt syklus. Hver syklus fører oss ca. fem 
meter framover i tunnelen. Avhengig av fjellforholdene sprenges 
25-60 meter av tunnelen i uka. 



ANLEGGSMASKINEN 7/8-201061

6 Etterarbeider
Etter at tunnelen er ferdig drevet gjenstår det fortsatt mye arbeid 
før den kan tas i bruk. Det skal bygges portaler i begge ender. Det 
skal legges vann- og avløpsrør og kabler gjennom tunnelen. Det 
skal etableres vann- og frostsikringshvelv, vegbane med asfalt, 
ventilasjonsvifter, belysning, SOS-kiosker, fotobokser, overvå-
kingssystem med mer.

7 Støy og vibrasjoner
Støy 
Flere faktorer spiller inn på hvor mye man merker av tunnelarbei-
dene. De som bor over tunnelen vil godt merke boring (ca. to-tre 

timer pr. salve) og særlig pigging (ca. 30-60 minutter pr. salve) i 

(fire ganger pr. døgn). Hus som er fundamentert på løse masser vil 
merke mindre til støyen enn hus som er fundamentert på fjell.

Vibrasjoner 
Det er fastsatt grenser for hvor store vibrasjoner som er tillatt ved 
sprenging. For å kontrollere de husene eller installasjonene som 
ligger ugunstig til i forhold til arbeidsstedet, har Statens vegvesen 
vibrasjonsmålere. Resultater fra vibrasjonsmålerne sendes auto-
matisk til bygge- og anleggsledelsen. Dersom vibrasjonene nær-
mer seg grenseverdiene, kan sprengningsarbeidene justeres.

Tekst
I 
Illustrasjoner
I 

Solide anleggsprodukter fra 0,5t - 30t !

Stand 
C503
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Enten du kjører sørover på vei til 
europaferie, er på vei til fjellet i 
påsken eller bare skal en tur til 
bestemor på Gjøvik, så er sjansen 

stor for at du blir fanget opp av en 
rekke kameraer langs veien. Inne 
i et stort trafikkovervåkingsrom 
hos Vegtrafikksentralen sitter 

trafikkoperatører 24 timer i døg-
net, 365 dager i året og følger med 
på det som visstnok er Norges 
største TV-storskjerm. Ved hjelp 

av gigantskjermen på 11,5 meter 
ganger 4,5 meter overvåker opera-
tørene til en hver tid et stort antall 
livebilder fra trafikken. Rekke-

Rett over Festningstunnelens østre utløp i Oslo holder Vegtrafikksentralen for Østlandet til. Her 
sitter trafikkoperatører og overvåker og styrer trafikken i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland og 
Hedmark – et samlet veinett som blant annet inkluderer 40 tunneler.

Spennende  
Tunnelovervåkning

Full kontroll Ved hjelp av en rekke dataskjermer og ikke minst den 
gigantiske storskjermen har trafikkoperatør Sverre Nilsen  
full kontroll på det meste som skjer i trafikken.
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Dreven Med 30 års erfaring med trafikkovervåking, har kontorsjef Kai Gundersen ved Vegtrafikksentralen Øst 
sett det aller meste som kan skje på norske veier.

følgen på skjermbildene er logisk 
bygget opp, slik at man følger 
trafikken i én og samme retning 
inn eller ut av hovedstaden.  Selve 
rommet blir for øvrig opplyst av 
et spesielt ”biodynamisk lys”, 
som skal sørge for at operatørene 
ikke utskiller for mye melatonin 
– kroppens eget søvnhormon – 
som skilles ut når det blir mørkt. 
Lyset justerer seg etter hvert som 
arbeidsvaktene skrider frem, og 

resultatet er at kroppen oppfører 
seg tilnærmet likt uansett om 
man jobber dag-, kvelds- eller 
nattskift. 

Trygge tunneler
Trafikkoperatørene i Vegtrafikk-
sentralen Øst, som er en av Sta-
tens vegvesens fem veitrafikksen-
traler i landet, har mer enn nok å 
følge med på. Av de 40 tunnelene 
som overvåkes og reguleres, er 32 
såkalte høytrafikktunneler. Det vil 
si at de har en trafikkmengde på 
mer enn 10.000 kjøretøyer i døg-
net. Anleggsmaskinens utsendte 
fikk se skrekkeksempler på hva 
folk kan finne på å gjøre i en tun-
nel. Én bilist slapp løs jakthunden 
sin og fikk den til å løpe foran bi-
len gjennom hele Oslofjordtunne-
len, mens en annen viste ekstremt 
dårlig dømmekraft når det gjelder 
sikring av last: En fritidsbåt i full 
fart er kanskje ikke i seg selv et 
spesielt syn, men når det foregår 
på asfalten inne i Festningstun-
nelen er det litt skremmende – og 
selvfølgelig trafikkfarlig. Der 

undertegnede sperrer øynene 
opp, løfter imidlertid de erfarne 
trafikkoperatørene på Vegtrafikk-
sentralen knapt øyenbrynene. 
Ulykker og merkelige hendelser i 
trafikken er dagligdags. 
– At gjenstander faller av kjø-
retøy ser vi nesten hver dag. 
Trafikkuhell uten personskader 
har vi daglig, alvorligere ulykker, 
hvor brann og ambulanse blir 
kontaktet, har vi ukentlig, mens 
dødsulykker ser vi månedlig, 
forteller Kai Gundersen, kontor-
sjef på Vegtrafikksentralen Øst. 
Dette gjelder imidlertid ikke bare 
tunneltrafikken, men all trafik-
ken som overvåkes i de nevnte 
fylkene. De fleste større innfarts-
veier til Oslo er nemlig kamerao-
vervåket.
– Generelt vil jeg si at folk flest er 
ganske flinke til å kjøre bil, selv 
om det likevel alltid vil være noen 
som skiller seg ut i et område 
med såpass mange bilister.  Og 
det er heller ikke grunn til å legge 
skjul på at enkelte bilmerker, 
motorsykler og SUV-er oftere 

er involvert i ulykker enn andre 
kjøretøy. Det er imidlertid langt 
tryggere å kjøre i tunnel enn i det 
resterende veinettet, sannsyn-
ligvis fordi man ser eventuelle 
hindringer tidligere i en tunnel, 
da det ikke er noe særlig andre 
forstyrrende elementer der inne, 
sier han.

Automatisk hendelsesdetekte-
ring
Det er flere gode grunner til å 
overvåke trafikken. Først og 
fremst dreier det seg om sikker-
het, som jo kommer hver enkelt 
bilist til gode. Ved ulykker og 
hendelser gjelder det å handle 
raskt, både for å sikre ulykkes-/
hendelsesstedet og eventuelle 
involverte personer, og samtidig 
sørge for at andre bilister ikke 
løper risiko ved å kjøre inn i en 
oppstått situasjon.  Hvert sekund 
teller når noe inntreffer, og til 
tross for at operatørene manuelt 
overvåker trafikken, er det i 
mange tunneler også installert et 
automatisk system som sørger for 

Spennende  
Tunnelovervåkning
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å oppdage ethvert tilfelle så raskt 
som mulig.

på de forskjellige veistrekningene 
våre, og er nødt til å ha hjelp av 
avansert teknikk for å være sikre 
på å fange opp ethvert tilfelle, 
forteller Gundersen og viser 
undertegnede et eksempel på 

hvordan det fungerer. Et opptak 
viser to biler som kolliderer i 
Oslofjordtunnelen, og nøyaktig 
syv sekunder senere er hendelsen 
registrert og de involverte kjøre-
tøyene ”innrammet” på den store 
overvåkingsskjermen. 
– Systemet kalles ”automatisk 
hendelsesdetektering” og skal 

-
ken innen det har gått 10 sek-
under.  For å unngå feilalarmer 
skal det heller ikke gå mindre enn 
fem skunder før en hendelse blir 

tunnel i Oslo tar det gjennomsnit-

er på plass på ulykkesstedet.

Først i verden
-

bindelse med en hendelse eller 
ulykke, er at det blir kø. Når sik-
kerheten rundt hendelsesstedet er 

som mulig. Én time stans på de 
store veiene koster varetranspor-
ten i gjennomsnitt 1,5 millioner 
kroner, så det er i manges inter-

bra som mulig, også ved ulykker 

kan hele tunnelløp eller enkeltfelt 
stenges ved hjelp av bommer og 

ledes ut på alternative veier.   
– Norge var faktisk det første 
landet i verden som kunne lede 

tunnelløp, uten å behøve og sende 

startet med dette i 1990, og det 
neste landet i verden som klarte 
det var Sverige, som begynte 
med det i 2005. Norge har i det 
hele tatt alltid vært tidlig ute 

henger sammen med at vi jo har 
svært mange tunneler her i landet, 
forteller Gundersen, som selv har 

siden 1990.  

dele operatørene inn i to grup-
per; infogruppen, som tar imot 

telefoner fra publikum (telefon-
nummer 175), legger ut informa-
sjon på nettet og tekst-tv osv; og 
overvåkings- og styringsgruppen, 
som kun tar seg av den operative 
styringen av tunnelene og vei-

med denne oppdelingen, og en-
kelte andre land er nå i ferd med å 

for øvrig svært mange besøk fra 

av verden, som er interesserte i 
hvordan vi takler utfordringene 
her. Det er nemlig ikke vanlig 
at man fra én og samme sentral 

-
tunneler, slik vi gjør her. De neste 

kobles til 22 nye objekter, i form 
av tre vippebruer og 19 tunneler, 
så vi får bare mer og mer å gjøre. 
I den forbindelse er vi kanskje 
nødt til å utvide lokalene her, 
forteller Gundersen.

Historikk
-

rende system av teknologisk 
overvåking og regulering, med 
1.000 kameraer, 500 utplasserte 
nødtelefoner, 900 brannskap og 
17.000 tekniske objekter, har 
vært lang. Det hele startet i 1970, 
da det som den gang het Oslo 
veivesen opprettet et kontor og et 
telefonnummer, slik at publikum 
kunne nå veivesenet 24 timer i 
døgnet.  I 1980 opprettet man et 

-
meldingssentralen på Kjeller – 
som alle i hele Norge kunne ringe 
for å få informasjon om veienes 
beskaffenhet til enhver tid. 
– Bakgrunnen for opprettelsen 

dame med familie på vestlandet 

w  w  w  .  h  y  d  r  e  m  a  .  c  o  m 

Rogaland: SH Maskin 958 83 622

Hordaland: Thor Heldal 906 02 834

M&R/S&F: B. Aandal 906 01 583

Ellers: B. Eriksen 911 99 692

912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

Midt i byen -

Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark.
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Komatsu Forest AS
Hansrudveien 6, 2335 Stange
Tlf. 901 78 800 - Faks 625 72954
www.komatsuforest.com

For nærmere informasjon, ring:
Oddvar Sagstuen, mob. 917 47 799
Odd Arne Solenes, mob. 901 71 800

Nye og brukte skogsmaskiner

som forbarmet seg over at hun 
måtte ringe flere brøytestasjoner 
for å finne ut hvilken stand vei-
strekningen var i når hun skulle 
kjøre dit.  Dette var før telefaksen, 
og entreprenører i det ganske 
land ble pålagt å ringe inn tre 
ganger om dagen for å fortelle 
om veienes beskaffenhet. Vi delte 
informasjonen med NRK og slik 
begynte trafikkmeldingene på 
radioene, forteller Gundersen 
engasjert. 
– De første tunnelene vi ble an-
svarlige for var Smestadtunnelen 
og Brynstunnelen, før Vålereng-
tunnelen åpnet i 1987 og den mer 
moderne teknologien gjorde sitt 
inntog.  Til å regulere trafikken 
i tunnelen fikk vi overrakt en 
finéreske med fire knapper, som 
kunne benyttes til å stenge nord-
gående og sørgående løp. Senere 
ble dette datastyrt, slik at vi ved 
hjelp av knappene F1 til F4 på et 
vanlig tastatur kunne stenge og 
åpne løpene. Så, i 1990, åpnet 
Festningstunnelen, og da fikk vi 
plutselig over 100 forskjellige 
måter å overvåke og regulere tun-
nelen på og hele 36 TV-kameraer 
ble installert. Siden har det blitt 
mer og mer avansert og flere 
og flere tunneler har åpnet. Alle 
trafikkmeldinger man hører på 
radioen fra hele landet kommer i 
dag fra oss. Politiets trafikksentral 
sitter for øvrig også her i huset.

Tom tank
Uregelmessige hendelser i tra-
fikken er altså dagligdags. For 
eksempel stengte Nordbytunnelen 
i Akershus mer enn 200 ganger 
bare i løpet av fjoråret, på grunn 
av forskjellige typer hendelser. 
Statistisk sett skjer de fleste 

hendelsene på tirsdag ettermid-
dag, ifølge Gundersen. Og det er 
spesielt én type hendelse som går 
igjen.
– Det aller vanligste er at bilen 
går tom for bensin og stopper 
opp – det ser vi ofte. I slike tilfel-
ler sender vi en bil ned i tunnelen 
og det aktuelle kjøretøyet får 
fylt på 10 liter drivstoff – faktisk 
helt kostnadsfritt. Vi gir så mye 
som 10 liter fordi mange av tun-
nelene har såpass bratt stigning 
at drivstoffet samler seg bakerst i 

tanken. Denne kostnaden er ba-
gatellmessig sammenlignet med 
hva koster å ha kjøretøyet stående 
lenge og blokkere trafikken – eller 
enda verre dersom det fører til en 
ulykke, forteller han. Det blir for 
øvrig registrert hvem som mottar 
slik hjelp, bl.a. for å hindre at noen 
utnytter det. For det har faktisk 
skjedd at noen har spekulert i 
dette.
– For en tid tilbake var det en 
som gikk tom for bensin midt i 
Festningstunnelen og fikk hjelp av 

oss. Dagen etter skjedde det igjen, 
og dette var før vi hadde begynt å 
registrere disse tilfellene, så vi var 
ikke helt sikre på at det var samme 
person. Men da det skjedde på ny 
den tredje dagen, skjønte vi at det 
var en utspekulert bilist som prøv-
de å lure til seg gratis drivstoff. 
Han ble dermed tauet til nærmeste 
bensinstasjon, hvor han måtte fylle 
opp tanken for egen regning. 

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Stooorskjerm Overvåkingsskjermen bak trafikkoperatør Andreas Gustavsen skal, med sine 11,5 meter ganger 4,5 
meter, være Norges største TV-storskjerm.
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Trafi kkmateriell – det får du hos Brødrene Dahl!
Hurtig levering over hele landet

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

Besøk

BD Trafi kksikring 

på BD’s Roadshow

Hamar 2. september

Tromsø 23. september

www.dahl.no
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MEF har brukt erfaringene fra vårt tidligere  
KS-system samt tilbakemeldinger fra medlems-
bedriftene til å utvikle fremtidens KS/HMS-
system for anleggsbransjen.

Alle MEFs medlemsbedrifter kan ta dette i bruk 
nå! Henvend deg til din regionsjef i MEF, eller 
kontakt hovedkontoret på 22 40 29 00.
Du kan også sende en e-post til ksmef@mef.no

Vi lanserer MEFs  
nye internettbaserte  
KS/HMS-system
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MASKINTEST JCB JS115LC
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 Denne engelskmannen gjør akkurat det man 
ber den om, og er veldig sterk til en såpass liten 

rakker å være. Maskinen byr på både trivsel og 
lettkjørte egenskaper, så jeg glemte bort tiden og 

ble i hytta i mange timer.

LETTKJØRT OG 
TRIVELIG

BRITE



Hytte
Sikt 4,5
Plass 4,0
Ergonomi 4,0
Instrumentering 4,0
Hytteklima 4,5

Hydraulikk
Følsomhet 4,5
Hurtighet 4,5
Styrke 4,5

Motor/drivverk
Transporthastighet 4,5

Service
Daglig vedlikehold 4,5
Atkomst ved service 4,0

Totalt 4,3

Karakterboka

MASKINTEST JCB JS115LC
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Standard 
utstyr

Tekniske data Tjenestevekt netto 13.246 tonn
Motor  Isuzu 4JJIX
Effekt  73 kW (98 hk) 

v/2.000 o/min
Max. hastighet 2,2/2,9/4,4 km/t
Gravekraft skuff 91,9 kN
Max. gravedyp 5,02 m
Max. gravehøyde 8,63 m
Max. rekkevidde 7,82 m
Lydnivå hytte 73 dB(A)
Eksternt lydnivå 100 dB(A)

(Advanced Management System)

hydr. hk-feste fra Gjerstad.

Grunnpris
800.000 kroner pluss avgift

CB JS115LC har 
innebygd demping 
som gir myke stopp 
i bom og stikke når 
man slipper spakene. 
Det gjør maskinen 
mindre hakkete, 
men likevel rask og 

derfor behagelig å kjøre. På hy-

-
sempel, går det aldeles utmerket å 
holde nivået jevnt med tiltrotator 
(ikke standardutstyr, red. anm.) til 
og med i fullt utlegg av bom og 
stikke (kanskje et resultat av det 
tette samarbeidet med Engcon). 
Akkurat denne øvelsen er en stor 
utfordring for mange gravemas-

liten lur anordning. JS115LC er 
lastkjennende som innebærer at 
motorturtallet senkes automatisk 
når det går lett. Man tror nesten at 
motoren skal til å stoppe. Denne 
automatikken sparer jo også på 
drivstoffet.

Imponerende sikt
På servicemaskiner kreves ofte 
delt bom for å komme til der det 
er trangt. Det trengs ikke her fordi 

aggregatet kan løftes så langt bak 
over hytta. En god løsning et-
tersom en delt bom koster ekstra 
både av penger og vekt, pluss at 
et ledd som potensiell glippfaktor 
er borte. Det gjelder bare å se opp 
så ikke skuffen plutselig deiser 
inn i hytta.
Sikten fra førerplassen impo-
nerer. Hytta har mange og store 

er mengden knapper og knotter 
minimalisert, og de sitter på en 
tynn konsoll som ikke tar unødig 
plass. Sikten oppover er noe av 
det beste jeg har sett på en gra-
vemaskin. Bra å slippe å bøye 
seg fram for å skaffe sikt. Trans-
porthastigheten forandres enkelt 
med et knappetrykk på høyre 
manøverspak. Bra! Knappen for 
hurtigkoplingen på tiltrotatoren 
sitter likevel litt vrient til under 
armlenet. På en servicemaskin 
bytter man jo redskap temmelig 
ofte. Når tenningen står på vises i 
klartekst på et display om oljeni-
vået er ok eller ikke.

Kan forbedres
Selv om det meste på JS115LC 

etter mitt syn saker og ting som 
kan bli bedre. Som for eksempel 
at maskinen under transport sakt-
ner farten vesentlig så fort man 
anvender tiltrotator, tar i bruk 
frontskjær (ikke standardutstyr 
i Norge, red. anm.) eller kjører 
aggregatet. 

-
ter, og det er bra. Mindre bra er en 
forstyrrende klaprelyd fra beltene, 
som burde la seg løse. Jeg fant det 
også sjenerende at testmaskinen 
trakk litt skjevt under belting.

Riktig kompromiss
Sideveis stabilitet med full skuff 
synes jeg er bra for en så liten 
maskin. Med litt tyngre masser og 
full skuff har den i lengderetning 
en tendens til å gå opp på tå. Det 
kommer nok av den relativt korte 
undervogna, som jo gir bedre 
stabilitet jo lengre den er. Men da 
øker vekten, og manøveregenska-
pene på trange plasser reduseres. 
En liten maskin skal ha liten 
undervogn. Man kan ikke få alt.
Når føreren skal inn i maskinen 

som kan nås fra bakkenivå. Men 
for at den skal virke må man først 

inn i hytta og slå på tenningen. 
Bra tenkt, men litt forvirrende i 
bruk.

I toppsjiktet
Maskinen har relativt stor avstand 
mellom undervogn og overdel. 
Fordelen er liten risiko for at 
overdelen trykkes inn og opp om 
det fester seg steiner eller andre 
legemer på beltene.
JCB omtaler maskinen som en 
12-tonner, men testmaskinens 
vekt var 13,7 tonn og burde i 
stedet omtales som en 14-tonner. 
Denne driblingen med maskin-
vekter er ikke JCB alene om, og 
er en liten uting som gjør det mer 
vrient å sammenlikne maskine-
genskaper produsenter imellom.

-
sjonsmomentene jeg har påpakt 
vil JS115LC være en uomtviste-
lig ener. Men allerede nå tør jeg 
påstå at den tilhører toppsjiktet i 
sin klasse.

Tekstfører
I ROBERT NYLUND
Foto
I LARS-OLOF TANDBERG

J
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Hovedkontor: 62 33 06 60, Avd. Oslo 22 65 18 60. www.hymax.no

Dette er G
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Effektivisering av

TIM Eregnskap
for mobil arbeidskraft

• Forenklet hverdag med timelister på sms og web 
• Full kontroll på tidsbruk pr. mann og maskin
• Daglig oppdatert prosjektoversikt

Ring 99 59 16 50

MEFs fortjenstmedalje:
 
Har du kvalifiserte kandidater i  
din bedrift?

Medaljen tildeles i sølv og gull ved henholds-
vis 20 og 30 års ansettelse. Statutter og 
søknadsskjema finner du på MEFs medlemsnett: 
www.mef.no. Du kan også kontakte ditt  
regionkontor eller hovedkontoret, 22 40 29 00, 
og be om å få dette tilsendt. Behandlingstiden 
fra vi mottar søknadskjema til gravert medalje  
og diplom sendes fra oss er 2 - 3 uker. 

Har du spørsmål vedrørende ordningen, kan du 
kontakte Bjørg Fossum, telefon 22 40 29 10.
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ye IKEA bygges på en 120 mål stor tomt som den sven-
ske møbelkjeden har kjøpt i et våtmarksområde på 

på 36.000 kvadratmeter fordelt på to etasjer, i tillegg til 
underetasjen som i sin helhet skal benyttes til parkering. Prosjektet 
har imidlertid ikke gått på skinner siden planene om utbygging på 
Nyborg ble lansert i 2004. Tomtens beskaffenhet byr på en del ut-
fordringer, og lokale krefter har motarbeidet planene på grunn av 
miljøhensyn. Saken kom faktisk helt til Miljøverndepartementet som 
klagesak, men departementet valgte i desember i fjor å godkjenne 

noen føringer for denne og eventuelle senere IKEA-nybygg.  
– IKEA må i større grad tilstrebe seg et forretningskonsept som 

IKEA VOKSER  
I BERGEN
IKEA i Åsane utenfor Bergen åpnet i 1984 og var Norges 
andre IKEA-varehus.  Nærmere én million personer be-
søker hvert år dagens varehus, som med sine 10.700 
kvadratmeter har blitt altfor lite til å dekke behovet. Der-
for bygger IKEA nå et helt nytt varehus – på hele 36.000 
kvadratmeter – like i nærheten av det gamle. Grunnarbei-
dene er for lengst i gang.

N
Flytter elv En elv og en bekk blir 
samlet i et nytt elveløp som vil 
renne i et åpent elveløp rundt 
store deler av tomta før det for-
svinner inn i denne 190 meter 
lange betongkulverten.
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er basert på høy plassutnyttelse, høy kollektivdekning og redusert 
bilbruk. Dette er viktig for å unngå en utvikling mot stadig sterkere 
spredning av byutviklingen som igjen fører til økt bilavhengighet, 
uttalte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding 
fra Miljøverndepartementet.

– Bergen trenger IKEA
IKEA uttaler til Anleggsmaskinen at de alltid er interessert i å ta i 
bruk de mest miljøeffektive løsningene.   Følgende miljøtiltak vil bli 

-
giver i IKEA, Frode Ullebust:
Gratis IKEA-buss fra Bergen sentrum vil bli etablert og målet er at 
15 prosent av de besøkende skal reise kollektivt.  Ladestasjoner for 
elbil vil også bli etablert. Over tid skal IKEA benytte 100 prosent 
fornybar energi og anlegget kan nyttegjøre seg av fjernvarme. Lokal 

føres til vassdrag. Taket på varehuset vil bli dekket av en lavtvok-
sende plante som både skal isolere og bevare takkonstruksjonen, i 
tillegg til at den vil dempe det visuelle inntrykket av bygget. 
Med tanke på suksessen den svenske møbelkjeden opplever verden 
over, er det imidlertid også mange som ønsker et nytt og større 
IKEA velkommen i området. Ikke minst byrådslederen i Bergen, 
Monica Mæland (H), som var med å markere byggestarten for pro-
sjektet i mars i år.
– Bergen trenger IKEA. Dette er et stort prosjekt som det er veldig 
kjekt å få være med å realisere, sa hun i sin åpningstale.

Flytter elv
Nå som prosjektet endelig er i gang, er det mer jordnære utfordrin-
ger som er i fokus – bokstavelig talt. Gjennom tomten renner det 

eneste stor myr.

gitt høyde med stein og som er klar for bygging. Arbeidene 
består i stor grad av å skifte ut jordmasser med spreng-
stein. Om lag 280.000 kubikkmeter med stein 
kjøres inn og 160.000 kubikkmeter med 

Stol, som er hovedentreprenør for prosjektet. 
– Dette var egentlig en stor myr, som på det meste var 14 meter 
dyp. Grovmasseutskiftningen foregikk frem til mai i år, og med 36 
vogntog som gikk frem og tilbake her, var det litt av et kjør.  Det 
gikk opprinnelig en elv og en liten bekk gjennom tomta. Disse fører 

åpent elveløp rundt store deler av tomta før det forsvinner under 
motorveien i en ny, 190 meter lang betongkulvert, som vår underen-
treprenør NCC støper ferdig i disse dager. En av hovedutfordringene 
i prosjektet var å holde vannet vekk og drive anleggsarbeid i et myr-

-
vanlig heldige med vinteren i år; den strenge kulden kom som bestilt 
når vi skulle jobbe i myra, forteller Himle fornøyd.

Slik skal det nye IKEA-varehuset se ut når det står ferdig rundt årsskiftet 2011/2012. (Ill. IKEA)
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”med et forventet årlig besøk på to 
millioner mennesker, kreves det godt 
tilrettelagt infrastruktur når  nye IKEA
står ferdig ”

Positiv Det legges mye 
ressurser i å gjøre det 

& Stol, som er hoveden-
treprenør for grunnarbei-

dene på prosjektet. 
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Fakta om Nye IKEA i Åsane:
Byggestart: 18. januar 2010

planen skje rundt årsskiftet 2011/2012.
Byggherre: IKEA Eiendom Holding

skal etter sigende ligge på rundt 1 milliard kroner (IKEA ønsker ikke å uttale seg ikke om dette).

Vått Nederst på bildet kan man se at noe av vannet som skal ledes rundt tomta fremdeles renner tvers over byggetomta.
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Mindre blå-gult
Det legges stor vekt på det estetiske miljøet rundt selve IKEA-
bygget, noe de høylytte protestene mot utbyggingen sannsynligvis 
kan ta litt av æren for. Selve varehuset blir faktisk delvis skjult fra 
omgivelsene, og både grøntområder og sykkelstier skal etableres.

– Mer enn 20 mål av den 120 mål store tomten forbeholdes 
grøntarealer og nytt elveløp, og det hele vil fremstå som et parkom-
råde med natursti rundt bygget. Det legges i det hele tatt fryktelig 

-
gene skal justeres litt; de sterke blå og gule fargene skal kun vises ut 
mot hovedveien, mens det blir mer nøytral fargebruk der det ferdes 
mennesker og er bebyggelse, forteller Himle.
– Det skal dessuten bygges relativt store voller rundt tomten der det 
nye elveløpet går, som vil fungere som en buffer for å skåne nærom-
rådet. På baksiden av disse vollene vil man ikke se det nye varehuset 
i det hele tatt.

Nytt veikryss
Med et forventet årlig besøkstall på to millioner mennesker, kreves 
det godt tilrettelagt infrastruktur når nye IKEA står ferdig. En forut-
setning for i det hele tatt å få lov til å bygge det nye varehuset, var å 
få på plass et nytt toplanskryss, som faktisk har vært under planleg-
ging siden 70-tallet. Hovedveien E39 skal senkes ned, og all krys-

-

i krysset. Arbeidet med det nye veisystemet har akkurat startet, med 
Fyllingen Maskin AS som hovedentreprenør. Det er imidlertid ikke 

-
viklingen under den to år lange byggeperioden må også tas hensyn til.  

-

har gått langt bedre enn vi trodde. Likevel var det jo rimelig trangt i 
rundkjøringen da de 36 vogntogene kjørte inn og ut her kontinuerlig, 
ler Himle.
– Ikke minst var vi litt spente på hvordan det ville bli med all jord 
og leire som bilene drar seg ut på veien, og vi brukte mye ressur-
ser på å forhindre det. Blant annet la vi pukk i stedet for grus på 
anleggsveien, slik at bilene nærmest ”vasket seg rene” på vei ut. I 
tillegg hadde vi koster på hjullastere, som vi brukte til å rengjøre 

men det kunne vi droppe helt fordi vi var så heldige med været. Det 
har blitt sagt at i løpet av de siste 50 årene, valgte vi de beste må-
nedene for å gjøre denne jobben. I den opprinnelige planen hadde 
vi planlagt å bruke kun 17 biler, men vi doblet kapasiteten da vi så 
at vi hadde værgudene med oss. Derfor ligger vi nå faktisk et godt 
stykke foran skjema og er allerede ferdig med to tredjedeler av job-
ben, avslutter Himle.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Estetisk Det nye elveløpet rundt tomta blir pent.
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Fjorårsutgaven av den store europeiske maskinførerkonkurransen 
som i mange år er avholdt på Caterpillars prøvefelt i Malaga i Spania, 
ble også avlyst. Finanskrisen ble oppgitt som årsak, men planen var 
å starte opp igjen til høsten. Konkurransen har lenge hatt status som 
europamesterskap for maskinførere.
Pon Equipment har i regi av markedskoordinator Heidi Østerlie i år 
kjørt tre delfinaler i Norge, der hver av vinnerne var blinket ut for 
norsk deltakelse i maskinfører-EM.
- De tre vinnerne får tur til Malaga, men uten å konkurrere, bekrefter 
Heidi Østerlie etter at avlysningen var et faktum.
Ole Anton Stø fra Vinstra var med på det norske laget i 2008 og vant 
på Lillehammer i vår. Sem Stangeland fra Figgen vant delfinalen på 
MEFA 2010, mens nyuteksaminerte Jørgen Killi ved Fauske vgs gikk 
til topps under NBA-uttaket i Tromsø.

Europamesterskapet glapp
Caterpillar avlyser høstens Operators Challenge på 
grunn av dårlig deltakelse fra mange europeiske 
land. 2008-deltaker ole Anton Stø (bildet) og to an-
dre norske finalevinnere får tur til Malaga likevel, 
men uten å konkurrere.

SKUFFE
mat Ingersoll Rands nye R-serie på fire skruekompressorer (bildet) fra 2,2-5.5 

kW med 200 liters tank er utviklet med kundenes egne ønsker/spesifikasjo-
ner, og leverer fra 241-625 liter/min ved 10 bar, meddeler Maskin K. Lund 
Storm Martens i en pressemelding. Kompressorene skal være velegnet 
til små bilverksteder, industriverksteder og enkel produksjon. Støynivået 
oppgis til lave 64 dB(A). Tilgangen for vedlikehold skal være forenklet 
ved å ta av paneler. Oljefilter og separatorfilter er av spin-on type, mens 
kontrollpanelet innholder start/stopp, nødstopp, manometer, timeteller og 
alarmindikator.

Ny IR-kompressor
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Ta kontakt med Hans-Ronald Hohlweg, salgssjef Mobilair
Tlf. 90 54 56 75, e-post:hans.hohlweg@kaeser.com

De nye Mobilair M43 og M50 med PE-deksel og integrerte 
hjulkasser er en stor nyhet innen transportable kompressorer. 

Besøk oss på Dyrsku’n 2010 i Seljord 10. - 12. september
Stand B 205.

Nye transportable kompressorer med PE-deksel

Det skal ikke ta mer enn fem minutter på å bytte utstyr i denne 
allsidige multisaksen, takket være en ny smart design med 
hydraulisk hurtigfeste for både riving og demolering, ifølge 
en pressemelding fra Anderson Contractor. Trevi Bennes nye 
kombisaks-serie benevnes som MK og kombinerer FR-serien av 
roterende pulveriserere og MF-seriens allsidighet av utskiftbare 

fra 1.800 til 4.000 kg inkludert ett verktøy, og er egnet for 
bæremaskiner mellom 18 og 60 tonn.

Bautas ble Ramirent 
13 år etter at Bautas ble etablert tok selskapet fra 1. juni av navnet til 

Bøe (bildet) i en pressemelding. Bautas sysselsatte på tidspunktet for 
navneskiftet 500 ansatte fordelt på 40 avdelinger over hele landet. 
De første årene etter etableringen 1. juni 1997 var Bautas eid av 

Feminine vernebriller 
til dem. Standardmodellene er tilpasset menn, som generelt sett 
har et større hode og grovere ansiktstrekk. Derfor lanserer Sperian 

ansikt. Brillen er mindre over buen og har en kortere stang, ifølge en 
pressemelding om nyheten. Nesebroen er dessuten smalere enn på 



Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra 
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.MASKINELT TILBAKEBLIKK
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Utviklingen av beltetraktorer 
til maskinformene dozer og 
beltelaster var markert i etter-
krigsårene. Disse beltegående 
maskinene hadde (har) stor 
framdriftskraft, arbeider på 
ujevnt/ulendt underlag, an-
leggsgrunn og i sprengt fjell, 

og er godt manøvrerbare. Fra 
et annet utgangspunkt som 
lettere hjulgående maskiner 
kom traktorer i versjoner som 
anleggstraktor med lasteap-
parat eller andre typer arbeids-
redskap. Fra disse ble en lett 
hjullastertype utviklet tidlig på 

1950-tallet, den såkalte bak-
lasteren. Eller ”traktoren som 
ble hjullaster”, som er omtalt 
tidligere i denne spalten.

Ettermonterte førerhus
Fra litt ut i 1950-årene kom 
det på markedet spesielt kon-

struerte hjullastere. Dette var 
maskiner med et hydraulisk 
operert løftearmsystem med 
skuff, 4-hjuls drift og ordinært 
med bakhjulsstyring. Tidlige 
annonser viser ofte maskiner 
uten førerhus, men for bruk 
på våre breddegrader ble det 
her montert slike. Hjullas-
terne var betydelig raskere i 
arbeidsoperasjonen opplasting 
ved masseflytting enn belt-
elasterne, og de kunne enkelt 
transportere lasten kortere 
distanser til plassering. Det vil 
si, de var mer produktive. Men 
de krevde bedre forarbeidet/
utjevnet grunn eller vei å kjøre 
på, og dekkskader og -slitasje 
ble et viktig og kostnadskre-
vende punkt.

Clark Michigan
Her skal vi kort omtale to hjul-
lastere i veivesenet, fra for-
skjellige perioder i utviklingen 
og i forskjellig bruk. Begge er 
av fabrikatet Clark Michigan, i 
utgangspunktet en amerikansk 
produsent som var tidlig ute 
med hjullastere. Og som etter 
hvert hadde produksjonssteder 
i Europa. Merket anvendte 
motorer fra forskjellige leve-
randører, og produserte selv de 

UTVIKLING OG BRUK  
AV HJULLASTERE
TO EKSEMPLER FRA VEIVESENET
Hjullasterne er ikke av de eldste anleggsmaskinkategoriene. Den 
”æren” skal vel gravemaskinene ha.
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videre drivlinjekomponentene 
basert på lang virksomhet i 
maskinindustri.

6 tonn og opp
Den eldste av de to her er 
en Michigan 125A fra 1962. 
En basis utformet maskin fra 
tidlig hjullasterperiode, med 
bakhjulsstyring og med las-
teskuff som arbeidsredskap. 
Hovedoppgaven var masselas-
ting og -flytting, og løfte- og 
bæreoppgaver, og den tilhørte 

-
nen har en vekt på ca. 11 tonn, 
og dette var regnet som en stor 
hjullaster i tidlig periode. Fa-
brikatet hadde utgaver i stør-
relse fra ca. 6 tonn og oppover. 

vekten, størrelsen, av maskiner 
med samme hovedbetegnelse 
betydelig økt.
I de siste driftsårene var den 
stasjonert som ”tomtemaskin” 

-
berg. Som den står nå har den 

hk, som kan være en motor 
fra en utskifting i maskinens 
brukstid. Det er lite sannsynlig 
at hjullasteren ble levert med 
svenskprodusert motor origi-
nalt. (Foto er gjengitt her ved 
teksten. Museets gjenstandsnr. 
00-G-02188).

Rammestyring
Den andre Michigan hjul-
lasteren i denne omtalen fra 
museet er en del nyere, dette 
er en 75B fra 1977. På denne 
tid hadde rammestyring tatt 
over som styreprinsipp på 
hjullastere. Denne overgangen 
skjedde omkring midten av 
1960-tallet, og rammestyrin-
gen ga fordeler sammenlignet 
med tidligere løsning med 
hjulstyring. Denne aktuelle 
75B har Cummins motor på 
171 hk, og en vekt på ca. 13,5 
tonn. Michigan kunne levere 
en spesiell 6-trinns girkasse, 

som på lavt gir var beregnet 
for en særlig lav arbeidshastig-
het med maks. effekt. Noe som 
var meget nyttig for veivese-
net ved bruk av hjullaster med 
påmontert snøfres.

Samarbeid
Dette ble også oppgaven for 
denne lasteren, som ble bære-
maskin med påmontering av 
en 2-delt snøfreserutførelse i 
et prosjekt i samarbeid med og 
bygget hos Øveraasen, Gjøvik. 
Mens den vanlig brukte og 
utbredte ”unit” snøfreserutfø-
relsen er én frontmontert enhet 
satt på standard redskapsfestet. 
Denne vanlige utførelsen, med 
sine fordeler, har en ugunstig 
side, nemlig en stor ensidig 
belastning på framdelen av 
bæremaskinen. Dette ble det 
gjort et forsøk på å løse ved 
å utføre denne viste freser-
påbyggingen i to hoveddeler. 
Med et effektivt to-trinns 
fresrotoraggregat (trommel og 
vifte) i frontmontering, og et 
motoraggregat med hydraulisk 
pumpeanlegg i bakmontering 
på lasteren. Motoren er en 
Scania DS14 på 400 hk, og 
effekten overføres fram under 
lasteren hydrostatisk, i slan-
geforbindelse. Fordelen med 

en slik 2-delt løsning er den 
gode avbalanseringen av mas-
kinkombinasjonen, med gode 
kjøreegenskaper for arbeid og 
for transport.

Termiske belastninger
Erfaringene med denne snø-
fresen i en driftsperiode 1979-
83 på Saltfjellet i Nordland, 
var at dette var et prosjekt 
for utprøving. Det var en høy 
effekt for den hydrostatiske 
freserkraftoverføringen, noe 
som ga termiske belastninger, 
temperaturproblemer, noen 
lekkasjeproblemer og ikke 
stabil drift.
Freserkonstruksjonen ble gjen-
nomgått, revidert og forbedret, 
og maskinen ble fra 1983 

brukt på Haukeli i Telemark 
i en 10-års periode og med 
bedre resultater.
Men denne ”historien” handler 
jo egentlig om snøfreserpå-
bygget, som i dette tilfelle 
ble et permanent utstyr på 
lasteren. Og ikke lett på- og 
avmonterbart som med unit-
freserne. Lasteren har fungert 
godt. Freserpåbygget utgjør 
ca. 6 tonn, noe som gir en 
samlet maskinvekt på snaut 20 
tonn (se foto).
Museets gjenstandsnr. 00-G-
02174.

Tekst I BJØRN PREBENSEN
Foto I MASS HAUGEN

Vest-Norsk bygg- og anleggsmesse
Haugesund 17.–19. juni 2011
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Info og  påmelding: MEF Bergen  
Tlf. 55 53 55 40/913 80 704

www.mef.no



Sudoku
Løsning kommer i neste nr.

ANLEGGSMASKINEN 7/8-201084

PÅ KANTEN GEBYRFRIE GLEDER

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 6-2010

Et par kommer til legen og 
spør, litt beskjemmet, om han 
vil se på at de elsker sammen. 
Doktoren stusser nok litt over 
anmodningen, men tar på seg sitt 
kliniske blikk og følger med på 
behørig avstand.

Etter akten sier han at han ikke 
har observert noe medisinsk å 
utsette på det han har vært vitne 
til.  
   
Uka etter kommer paret tilbake 
med samme anmodning, utfører 
sitt frimodige ærend med andre 
variasjoner, får samme attest fra 
legen, betaler og går.

nå vil han ha en forklaring på hva 
de tror de kan få ut av den slags 
konsultasjoner.  

- Hun er gift, og jeg er gift, sier 
mannen.
- En campinghytte koster 300 
kr og et hotellrom koster minst 
600 kr. Her betaler jeg 197 
kr per gang. Som lege har du 
taushetsplikt, og jeg har snart 
FRIKORT!”



AM KRØSSET
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Navn:

..............................................................................................................................................
Adresse: 

..............................................................................................................................................
Poststed: 

..............................................................................................................................................

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Pb. 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 7. september
merk konvolutten “Krøsset”
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www.if.no/bedrift
02400 Rolig, vi hjelper deg.

Det aller viktigste med en forsikring er det som skjer etter at en skade har skjedd. Hvordan du blir møtt  
av forsikringsselskapet, hvor smidig det fungerer, og hvor raskt du kan få i gang virksomheten igjen. Det 
er dette som er vår spesialitet, skadeoppgjør slik det burde være:

1. Du melder enkelt fra om skaden på vår hjemme-
side (vil du heller ringe, går det selvfølgelig 
like bra).

2. Vi tar over ansvaret. Vi løser mer enn halv-
parten av alle saker innen 24 timer, og ved 
en større skade er vi på plass innen tre timer. 
Dessuten får du en egen kontakt person som tar 
hånd om saken din hele veien.

3. Vi kontakter de spesialistene du trenger og 
sørger for at de kommer til deg. Ettersom vi tar 
hånd om flere skader enn noen andre (1,4 mil-
lioner i året) har vi skaffet oss bransjens aller 
beste partnere.

4. Du får hele tiden informasjon om hva som 
skjer og kan konsentrere deg om bedriftens 
egentlige virksomhet i ro og mak.

UNN BEDRIFTEN  
DIN SKADEOPPGJØR  

SLIK DET  
BURDE VÆRE.

UNN BEDRIFTEN  
DIN SKADEOPPGJØR  

SLIK DET  
BURDE VÆRE.
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Navn I Knut Amundsen (44)
Firma I Selvstendig
Maskin I Komatsu PC210LC-8

KNUT AMUNDSEN

Nei, så nære sammenhenger 
ligger nok ikke bak valget av 
farge på 44-åringens nyeste mas-
kinanskaffelse. Kombinasjonen 
Jernbaneskolen, Jernkroken og 
jerngrått skyldes nok en tilfeldig-
het.
- Dessuten er ikke maskinen 
jerngrå. Den er sølvgrå, korrige-
rer som alltid en muntert anlagt 
Knut Amundsen da Anleggsmas-

kinen uten forvarsel avlegger 
ham et besøk dagen etter at den 
nye maskinen ble tatt i bruk. 
Litt godlynt mobbing som dette 
håndteres rutinert. Historien bak 

- Jeg så i sin tid en tilsvarende 
maskin med sølvgrå farge på en 
Bauma-messe, og tenkte at det 
ville vært litt artig med noe annet 
enn den tradisjonelle gulfargen 
på en anleggsmaskin hvis anled-
ningen bød seg. Det kan nå og 
da ha sine fordeler å stikke seg 
ut litt også i maskinentreprenør-

avviket fra den gemene hopen.

Fritt fargevalg
Da han nylig var på Komatsu-
fabrikken i England, spurte 
Amundsen om nettopp fargevalg.

var fritt fram. Flere andre far-
ger er vanlig på maskiner som 
brukes i England på grunn av 
den store utleievirksomheten. 
Så da jeg skulle bytte inn min 
forrige PC210LC, bestilte jeg 
like godt et sølvgrått eksemplar. 
Selv tiltrotatoren er i samme 
farge. Men fargevalget har ingen 
sammen heng med jobben her 

ved Jernbaneskolen med adresse 
Jernkroken, gliser valdrisen med 
fast bopel i 2937 Begna.

Rett etter militæret
Knut Amundsen ble forståelig 
nok ganske lei infanteritilværel-
sen da han avtjente verneplikten, 

-
naden om overføring til jobben 
med å kjøre hjullaster. Han sikret 
seg maskinførerbevis og startet 
opp med egen drift så snart uni-
formen var innlevert og støvet 
etter dimmefesten hadde lagt seg.
- Jeg startet opp på dagen den 2. 
mai 1987 med en Liebherr 912, 

MED JERNGRÅTT I 

JERNKROKEN

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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Nordisk standard
Vendbart HK Feste

0,5 til 30 tonns maskiner
Shimsfritt

Pusseskuff

Graveskuff
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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
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Vi treffes på Dyrsku’n, stand I 101

Maskinentreprenør Knut Amundsen har i lengre tid hatt et vann- og avløpsoppdrag ved Norsk 
jernbaneskole med post- og besøksadresse Jernkroken på Grorud like øst for Oslo. Er det da noe rart at han 
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Min historie

men gikk etter hvert over til en 
Kobelco 907. Prosessen videre 
var et planlagt innbytte i en ny 
Kobelco igjen, men importøren 
den gangen gikk konkurs. Hel-
digvis uten at jeg ble økonomisk 
skadelidende. 

Problemfritt
Dermed ble det Komatsu i stedet, 
og jeg er veldig fornøyd med 

merket. Denne nye sølvgråfar-
gede maskinen tar over etter mitt 
forrige helt identiske eksemplar, 
bortsett fra fargen da, etter å ha 
tjent meg gjennom 7.000 fullsten-

- Lang avstand mellom Begna 
og Oslo gjorde at jeg valgte 

uke, og helgetur-retur til familien, 
altså kona og den gangen tre barn 

I dag har de unge mer eller min-
dre forlatt redet, men altså ikke 
Begna. Lenge bodde Amundsen 
i sin egen campingvogn i Oslo, 

avtale med oppdragsgiver om en 
mer permanent boligordning i til-
knytning til oppdragene omkring 
Tigerstaden.

-

let, der vi senere hadde en nyere 
vogn vi brukte på fritida inntil i 
fjor da jeg la den ut for salg. Jeg 
knapt med tid til fritidssysler an-
net en pleie av hjem og familie i 
Begna. Livet på jobb er vanligvis 
så opplevelsesrikt at det er godt å 
bare roe helt ned i helgene.

Tekst og foto
I

Oslo-regionen. Her på Grorud har det gått i ett siden november i fjor, men til uka starter jeg på et oppdrag for Coop på Hønefoss og etablering 
av en ny avkjøring inkludert alt annet det innebærer av for eksempel nye rør, kummer og grøfter. 
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Benytt deg av rabattene som medlemmer av MEF får hos Telenor på mobilabonnement 
og Mobilt Bredbånd.

25 % på Mobilt Bredbåndsabonnement.

Med Mobilt Bredbånd har du alltid nettet med deg. Du kan koble deg til Internett overalt i Norge der det er 
mobildekning, og i mer enn 450 trådløse soner over hele landet. Sjekk været, les nyheter eller få e-posten rett 
i fanget.

Telenors mobilnett er stabilt og har god dekning. Hos Telenor kan du enkelt velge det mobilabonnementet som 
passer ditt mobilbruk.

For mer informasjon om priser og betingelser 
ta kontakt med kundeservice på telefon 09000 eller  
en av Telenors mange forhandlere.

Med Mobilt Bredbånd fra Telenor 
har du alltid nettet med deg
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www.smartdok.no

Har du kontroll på 

dine?

Før timer
List siste timer
Verktøyadm.
Varer
Kjøretøy
Send bilde
Fyll ut skjema
Avslutt

velg



B-Blad
Returadresse:
Anleggsmaskinen,
DB Partner, 1318 Bekkestua

I mer enn hundre år har Volvos ingeniører jobbet intensivt med å utnytte det 

som finnes av kraft i hver dråpe diesel. Som en av verdens største produsenter 

av lastebiler og anleggsmaskiner har Volvo store ressurser som jobber med 

dette hver dag. Dagens Volvo-motorer med V-ACT teknologi gjør mer arbeid 

med bedre utnyttelse av drivstoffet. Eksakt timing av innsprøytingen med 

elektronisk styrte høytrykksinjektorer gir optimal forbrenning under alle 

driftsforhold. Siden motoren utnytter drivstoffet til det ytterste, sikres lave 

utslipp og minimal påvirkning av miljøet. For deg betyr Volvos forsprang på 

dette området lavere kostnader og bedre lønnsomhet.

Volvo Maskin AS
Telefon 66 81 86 86  Telefax 66 81 86 79  www.volvomaskin.no

MORE CARE. BUILT IN.

EN VOLVO-MOTOR
KLEMMER UT MER 
KRAFT AV HVER
DRÅPE DIESEL


