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 Besøk oss på www.basal.no 

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Hedrum 
Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen 
AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS · Ryfoss Betong AS · Skjæveland 
Cementstøperi AS · Sortland Sementvarefabrikk AS · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig

Karl Johansgt. 12b  0154 Oslo
www.basal.no

Basal Pipelifter er et nyutviklet verktøy for legging av betongrør, 
som monteres på gravemaskinens hurtigkopling. Basal Pipelifter 
gir en optimal og smidig rørposisjonering, både i retning og 
vinkel. Presisjonen ved legging av betongrør blir bedre enn ved 
andre kjente metoder. Arbeidet går raskere, alle HMS hensyn blir 
ivaretatt på en langt bedre måte. Kostnadene 
reduseres betraktlig mht grøftesikring og 
redusert opphold i grøfta!

Tryggere og mer effektiv rørhåndtering!

BASAL Pipelifter

Basal Pipelifter type 1;   DN200 – DN500mm Basal ig-rør

Basal Pipe lifter type 2;  DN300 - DN1200mm  Basal ig-rør



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
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97 Caterpillar 317, 16500 t, HK, ekstra 
hydraulikk. Kr. 180.000,-. Ref.
3011.

04 Volvo EC 160 BLC, 14500 t, HK, ekstra 
hudraulikk, AC, sentralsmøring,
klo. Kr. 250.000,-. Ref. 3010.

07 Volvo EC 290 BLC, 3300 t, AC, HK, 
sentralsmøring, skuffe. Kr. 790.000,-.
Ref. 2964.

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

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,-.  Kan leies!
Ref. 2361.

03 Scania 164 G 6x4, 342.000 km, manu-
ell gir. Carnehl slepvogn, 2003-modell.
Kr. 680.000,-. Ref. 3008.

07 Manitou 1850 MRT, 1000 t, skuffe, 
pallegaffel, HK, 3. funksjon, vinsj,
mannskapskurv. Kr. 920.000,-. Ref. 2999.

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

05 John Deere 6920S, 2980 t, 160 HK, 
underskjær, sandstrøer, laster, skuffe,
Command-arm. Kr. 625.000,-. Ref. 3024.

09 Volvo EC 210 C, 17890 t, HK, ekstra 
hydraulikk, sentralsmøring, AC, GPS,
rotortilt, grav/pusskuffe. Kr. 1.350.000,-. 
Ref. 2926.

00 Caterpillar IT 14 G, 5820 t, HK, 3./4. 
funksjon, skuffe, mek.
pallegaffel. Kr. 270.000,-. Ref. 3025.

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

07 Metso LT 105, 4500 t, kjeftplater i 
god stand. Har gått på serviceavtale.
Kr. 1.590.000,-. Ref. 2258.
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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
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FAGUTDANNING
OG YRKES-NM
Interessen for yrkesutdanning i anleggsfagene er i ferd med å nå 
gode, gamle høyder igjen. Ved Solør videregående skole avdeling 
Våler endte eksempelvis hele 80 søkere på venteliste etter første 
opptak i sommer. Da hadde 45 søkere av i alt 125 fått plass på 
VG2 anleggsteknikk. Etter fullført andreopptak og noe naturlig 
frafall like før skolestart i august, sto fortsatt 27 søkere på vent. 

uten helt fulltegnede klasser, slik fordelingspraksisen er de seks 
landslinjeskolene i mellom som har anleggsfagene på timeplanen. 

søke seg til anleggsfagene langt mer laber. Byggenæringen kom 
særdeles dårlig ut, mens anleggsnæringen slapp langt billigere unna. 
Men den tradisjonelle sammenblandingen av byggebransjen og 

satte anleggsbransjen i et dårlig lys enda det var byggebransjen som 
slet absolutt mest. Ungdommene turte rett og slett ikke ta risikoen 
på å søke seg til et yrke som fortsatt og helt feilaktig omtales som 
”bygg- og anleggsarbeider” i mange sammenhenger. Mye fokus 
og bestrebelser på å forklare skillet mellom de to bransjene kan ha 
bidratt til å endre den feilaktige forståelsen av begrepet ”bygg- og 

helt åpenbart i ferd med å skyve pessimismen ut over sidelinja. 
For anleggsbransjen er det derfor særdeles gledelig at også den 
yrkesfaglige rekrutteringen ser ut til å ta seg opp igjen.

Parallelt med den positive utviklingen på rekrutteringssiden deltar i 
høst for første gang lærlinger i de MEF/Okab-organiserte anleggs- 
og skogsmaskinførerfagene i Yrkes-NM på Lillehammer i regi 
av World Skills Norge. Arrangementet ble startet i 2006, og er en 
bransjeuavhengig mønstring blant landets beste lærlinger i mange 
forskjellige yrkesretninger i kamp om heder, ære og prestisje. Yrkes-
NM har høy status og oppnår bred dekning i mange medier, og de 
dyktigste deltakerne risikerer faktisk å få kjendisstatus i enkelte 
kretser.

Fordi MEF tok initiativ til deltakelse med sine fag først i fjor, har 
korte tidsfrister ført til at faste uttakskonkurranser har måttet vike 
i år. I stedet er de som skal starte plukket ut i samarbeid mellom 
medlemsbedrifter og opplæringskontorene rundt omkring i landet.
Neste Yrkes-NM arrangeres i 2012, og da er MEF/Okab for 
lengst kommet i mål med organiserte uttak til deltakelse gjennom 
konkurranser både lokalt, regionalt og kanskje fylkesvis over hele 
landet. Vi både håper og tror at deltakelsen i en bransjeuavhengig og 
samlende NM-mønstring vil bli et nytt og sterkt stimuli til enda større 
interesse for anleggs- og skogfagene blant norske ungdommer.

Redaksjonen avsluttet 13. september 
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boreriggene sine og bruker høytrykkskompressorer som leverer opptil 35 
bar til formålet. Kompressorene har langt høyere motoreffekt enn nedre 
grense på 130 kW og kommer derfor inn under de nye og strenge avgass-
kravene som trer i kraft fra 1. januar 2011. 
Men bruk av ny teknologi og andre kvalitetsforbedringer for å innfri nye 
utslippskrav koster, og følgelig er brønn- og energiborerne derfor blant de 
aller første som får føle prisøkningene i budsjettene sine. For prisøkning 
er uunngåelig, ifølge Atlas Copco Kompressorteknikk AS som står for 
store leveranser av høytrykkskompressorer til borebransjen.
Men det er viktig å huske at de nye utslippskravene også gjelder for alle 
andre typer anleggsmaskiner og -utstyr fra samme dato så sant motoref-
fekten overstiger 130 kW.

Teknologi og kvalitet
Kravene til redusert utslipp i henhold til Steg IIIB/Tier 4 innføres gradvis 

aller lavest effekt. Tilsvarende prisøkninger er derfor også i vente ved 
framtidige kjøp av både gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre 
helt vanlige maskiner som brukes i anleggstekniske oppdrag. Når avhen-
ger av hvor stor motoreffekt de respektive maskinene har og de fastsatte 
datoene for iverksetting.
Atlas Copco Kompressorteknikk AS (ACK) informerer gjerne om den 
kommende prisøkningen for sine egne modeller, og forklarer samtidig 
hva som er årsaken.
- For vår del er det i første rekke fordyrende tekniske endringer i samband 
med de nye rensesystemene til motorene som medfører økt pris. Men noe 
skyldes også endrede materialkvaliteter på grunn av økning av temperatur 
og trykk på kompressordelen, sier Jon-Andreas Ellefsen til Anleggsmas-
kinen.
Ellefsen er salgssjef for transportable kompressorer hos ACK, som kun 
bruker Cat-motorer i sine modeller, hovedsakelig C9, C13 og C18-varian-
tene i de aller største.

Ny teknologi og tilhørende prisøkning blir ikke enestående for bare 
ACKs kompressorer.
- Fenomenet kommer til å gjelde alle produsenter av kompressorer med 
motoreffekt over 130 kW, sier Ellefsen.

Det skal likevel fortsatt være mulig å skaffe seg høytrykkskompressorer 
med mer enn 130 kW motor til dagens pris. Ellefsen anbefaler brukere 
til å gå grundig gjennom behovet for kommende år og eventuelt så raskt 
som mulig bestille for levering med ”gammel” motor som innfrir de fort-
satt gjeldende Steg IIIA/Tier 3-kravene. Men det fordrer rask handling.
- Situasjonen er den at på et eller annet tidspunkt blir moderselskapet vårt 
i Belgia, Airpower, nødt til å bestille et antall motorer av dagens type fra 
Cat, og deretter melde alle serienummerne på motorene inn for EU, sier 
Ellefsen.
Og overgangsordningen er slik at det er lov å levere kompressorer med 
nåværende motortype så lenge beholdningen rekker selv etter 1. januar 
2011, under forutsetning av at Airpower også melder ut igjen motorserie-
nummerne med informasjon om hvilke kompressorer de er montert inn i.

Men når motorlageret er tomt er det kun de nye Steg IIIB/Tier 4-moto-
rene som gjelder.

NYE UTSLIPPSKRAV
GIR ØKT PRIS

i EU-regi også koster ekstra med penger.



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,-

- Og da følgelig til høyere totalpris for kompressorene, forklarer Jon-
Andreas Ellefsen.
Fordi høytrykkskompressorer på verdensbasis ikke produseres i slike 
mengder at de kan settes på lager som komplette enheter, bestilles nå 
kompressorer i store mengder over hele verden. Atlas Copco hører 
med blant storprodusentene, og melder derfor inn behov for mange 
Cat-motorer.
Men fordi Cat også er motorleverandør til mengder av andre maskin- 
og utstyrsprodusenter vil tilgangen på nåværende motortype begren-
set.
- Vi opererer i dag med leveringstider på om lag fem måneder på 
høytrykkskompressorer, men jeg tør ikke spå nøyaktig hvor lang tid 
det vil gå før kvoten av StegIIIA/Tier3-motorer på lager er brukt opp, 
sier Jon-Andreas Ellefsen.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

 Jon-Andreas Ellefsen minner 
om at prisøkning på kompressorer med 

motoreffekt over 130 kW ikke er til å 
unngå i nær framtid.
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Om ett år, 12. september 2011, går vi til urnene for å velge nye kom-
munestyrer og fylkesting. Og fylkestingsvalget er etter vegreformen i 
år blitt mye mer interessant for alle som er opptatt av veg og vegbyg-
ging. Etter at fylkeskommunene fra 1. januar i år i forbindelse med 
forvaltningsreformen tok over ansvaret for 17.000 km mer ”riksveg”, 
har MEF jobbet for å etablere et nærmere samarbeid med fylkeskom-
munene. Synliggjøring av det MEF gjør for å dokumentere og analy-
sere anleggsbransjen har vært og er en viktig del av dette. Det viktig-
ste er at vi bidrar til viktig og nødvendig dokumentasjon på fylkesnivå 
om kapasitet, marked og forventninger. 

Når de nye fylkestingene blir satt sammen i september neste år, er det 
viktig for oss i MEF at politikerne som blir valgt inn er opptatt av veg 
og samferdsel og ser verdien av å holde investeringer, drift og vedli-
kehold til samferdsel på et høyt nivå. Og de skal da vite at trenger de 
oppdaterte tall og fakta om anleggsbransjen, så må de gå til MEF for 
å få det.

Nominasjonsprosessene er godt i gang i partienes fylkesorganisasjo-
ner, mange lister vil være klare allerede oppunder jul i år. Vi bør be-
nytte anledningen nå til å være aktive, sette samferdsel på dagsorden 
i lokale og regionale medier og skape debatt, slik at kandidatene føler 
at dette temaet er det viktig å mene noe om. 

Et annet sentral sak i kommunevalget bør være vann- og avløpsnet-
tets tilstand.  Her er det store forskjeller fra kommune til kommune.
MEF dokumenterer hvordan tilstandene er på disse nettene. Når det 

fornyingstakt som ligger langt under en prosent, og mange kommuner 
fornyer ikke avløpsnettet sitt i det hele tatt.  Dagens fornyingstakt er 
derfor er altfor lav for å sikre et nett med tilfredsstillende funksjons-
dyktighet.

Det er også interessant å merke seg at halvparten av all vannproduk-
sjon i Norge forsvinner på vei til forbrukerne på grunn av lekkasjer. I 
enkelte kommuner er lekkasjen på hele 80-95 prosent. Videre ser vi at 
gjennomsnittsalderen på ledningsnettet for både vann og avløp øker 
noe som rett og slett betyr for lite fornyelse. Våre undersøkelser viser 
at det er mye ledig kapasitet blant VA-bedriftene over hele landet. 
For befolkningen i kommunene er det viktig å ha et funksjonsdyktig 
vann- og avløpsnett. Derfor bør det settes fokus på dette temaet i den 
kommende valgkampen.

Til slutt vil jeg nevne at MEF denne høsten har innledet et tettere 
samarbeid med HSH. Vi har store forventninger til dette samarbei-
det. Både HSH og MEF har mange familieeide medlemsbedrifter.  
Sammen skal vi blant annet sette fokus på rammebetingelsene til disse 
medlemsbedriftene.

Den lange 
valgkampen er begynt
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Din grossist 
på Vann og Avløp

Ahlsell Norge AS har 60 avdelinger rundt i Norge 
og er totalleverandør på VA

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

Vi treffes på Loen-dagene!

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger

Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no
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JURIDISK

Konkurransetilsynet ila i juli 2009 entreprenørene Grunnarbeid AS og 
Gran & Ekran AS bøter på henholdsvis fem og to millioner kroner, som 
samlet utgjør ca 70 prosent av det laveste tilbudet i anbudskonkurransen. 
Grunnlaget var påstått ulovlig samarbeid i anbudskonkurranse om reha-
bilitering av fem broer i Steinkjer kommune. Konkurransetilsynet mener 

Grunnarbeids noe lavere tilbud skulle fremstå som det rimeligste overfor 
Steinkjer kommune. Både Grunnarbeid og Gran & Ekran har hele tiden 
bestridt Konkurransetilsynets fremstilling av saken. Entreprenørene me-
ner at de – i tråd med bransjepraksis – utelukkende har innhentet priser, 

heller ikke inngått avtale om å opptre som gjensidig underleverandør 
hvis den annen skulle vinne. 

Sør-Trøndelag tingrett avsa 2. juni 2010 dom som opprettholdt Konkur-
ransetilsynets vedtak. På samme måte som tilsynet mente tingretten at 
entreprenørene ikke alene hadde innhentet priser fra potensielle under-

fremstå som det rimeligste overfor kommunen. 

I sin lederartikkel i Anleggsmaskinen 7/8 2010, gir Svein Erik Mads-
sveen entreprenørene Grunnarbeid og Gran & Ekran full støtte. Konklu-
sjonen bygger på logiske slutninger tuftet på bransjekunnskap og sunn 
fornuft. I sin leder uttaler Madssveen at konklusjonen er truffet uten ju-
ridisk dekning. Vi som gjennom arbeidet med saken er blitt kjent med 
entreprenørene, de involverte ansatte, bevisene i saken og som var til-
stede i rettssaken, kan gi konklusjonen full juridisk støtte. Grunnarbeid 
og Gran & Ekran fremstår som uvanlig seriøse selskaper, selv målt mot 
den strengeste standard. De involverte ansatte fremsto i retten som solide 
fagfolk, stolte over arbeidsplassen sin. Verken forklaringene eller doku-
mentbevisene tilsier etter vår mening at disse har bidratt til at selskapene 

tilbudsregning. Sakens enkeltheter skal ikke omtales i detalj her, men 
det har vært en del fokus på estimatet kommunens konsulent utarbeidet. 

Etter vår mening viste hovedforhandlingen i tingretten at estimatet var 
ubrukelig som referanseramme for kostnadene ved rehabilitering. Ett av 
mange elementer som viser dette, er at kostnadene ved bruk av vaktmann 
ved en av broene over en jernbanelinje ikke var tatt med i estimatet. Etter 
grundige undersøkelser ble det priset inn døgnkontinuerlig vaktmann. 
Alene prisen på vaktmannen på en enkelt av disse fem broene utgjorde 
mer enn 80 prosent av estimatet til kommunen, som omfattet alle fem 
broene. Ett annet element er at det dessuten har blitt hevdet at den ende-
lige prisen på broene, etter anbudsgrunnlaget ble endret og sendt ut på 
nytt, er en indikasjon på at Grunnarbeid og Gran & Ekran sine anbud var 
priset for høyt. Den endelige kostnaden for det reviderte anbudet er opp-
lyst å være ca kr 4 millioner. At den ene broen hvor sikkerhetstiltakene 

-
gjorde sikkerhetsmannskap ble ikke vektlagt i dommen. Der heter det 
tvert imot at kommunen sparte kr 6 millioner på ikke å benytte seg av 
Grunnarbeid sitt tilbud. At et anbud prises lavere av en ny anbyder på et 
senere tidspunkt vet alle i bransjen kan være et resultat av tilfeldigheter 

-
budskonkurranser med til dels betydelige forskjeller mellom billigste og 
dyreste anbyder. 

Vi mener dommen og Konkurransetilsynets vedtak preges av fravær av 
bransjekunnskap. Dommen er anket. Men entreprenørene risikerer at 
Konkurransetilsynet vinner og straffen blir stående. I følge en artikkel 
i Dagens Næringsliv 10. juni 2010, har Konkurransetilsynets etterfors-
kningsdirektør uttalt at han ”mistenker omfattende anbudsjuks” i bygg- 
og anleggsbransjen.  I tiden frem til saken får sin endelige avklaring i 
domstolene, oppstår spørsmålet om hvilke konsekvenser dommen har 
for bransjen. Hvordan skal entreprenørene opptre når tilbud skal inngis? 

Et grunnleggende utgangspunkt er at anbudssamarbeid normalt er gun-
stig, både for byggherren, entreprenørene og samfunnet. Entreprenørene 
må derfor ikke la seg skremme fra å søke forretningsmessige muligheter 
lovlig samarbeid gir. Men faren ved denne dommen er at den i større grad 
enn nødvendig hindrer samarbeid som er samfunnsøkonomisk lønnsomt 
og som dermed burde være lovlig. 

Det sikre er likevel at såkalt prosjektsamarbeid er lovlig. Prosjektsamar-
beid innebærer at to selskaper som ellers ikke kunne levert tilbud, samar-
beider om å inngi ett felles tilbud. Entreprenører som vurderer prosjekt-
samarbeid, må stille seg følgende kontrollspørsmål: Kan min virksomhet 
levere tilbud alene? Hvis svaret er ja, er samarbeid ikke tillatt. Hvis sva-

-
regel at selskaper i ulike bransjer normalt lovlig kan samarbeide. En gra-
veentreprenør kan samarbeide med en byggentreprenør, fordi disse tilbyr 
ulike tjenester. Men en graveentreprenør kan etter omstendighetene også 
samarbeide med en annen graveentreprenør, dersom disse tilbyr komple-
mentær maskinpark og/eller ikke selv har ledig kapasitet til å utføre opp-
draget alene. Men man kommer fort over en gråsone, og entreprenørene 

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

må utvise forsiktighet med utveksling av informasjon. 
Ren innhenting av priser fra en mulig underentreprenør uten å inngå 
bindende avtale om ett felles tilbud er også helt vanlig i bransjen. Hvis 
entreprenøren følger retningslinjen om bare å innhente pris fra mulige 
underentreprenører som selv ikke kan inngi tilbud, er det lovlig. Derimot 
utsetter entreprenørene seg for atskillig risiko dersom man ikke er sikker 
på at den annen selv ikke kan levere tilbud. Dersom dommen fra Sør-
Trøndelag tingrett blir stående, vil den derfor kunne gjøre det vanskelig 
å fortsette praksisen med å innhente priser, blant annet fordi det i mange 
tilfeller blir for arbeidskrevende å avklare om den annen har kompetanse 
og/eller kapasitet til selv å levere. Og – dersom man gjør for store under-
søkelser om en annen entreprenør skal eller kan inngi tilbud, kan entre-
prenøren lett gjøre noe ulovlig. Det er nemlig ulovlig å avklare om andre 
skal inngi tilbud eller ikke. 

En annen situasjon er at begge entreprenørene innhenter priser på un-
derentreprise fra hverandre og samtidig inngir tilbud som hovedentre-
prenør. I følge en undersøkelse utført for MEF, har 30 prosent av entre-
prenørene deltatt i slikt samarbeid. Undersøkelsen viser etter vårt syn 
at årsakene til slikt samarbeid er helt legitime. Systemet med anbud og 
hvordan disse utformes av byggherrene; kombinert med entreprenøre-
nes normale kompetanse og kapasitet tilsier nettopp behov for utstrakt 
samarbeid mellom entreprenører i anbudskonkurranser. Økonomisk og 
juridisk kan slikt samarbeid etter omstendighetene være gunstig, selv om 
gråsoner kan oppstå. Men Konkurransetilsynets standpunkt og dommen 
i Sør-Trøndelag tingrett tilsier i praksis at gjensidige underleverandørav-
taler er ulovlig – i alle fall er risikoen for entreprenørene så høy at slikt 
samarbeid ikke bør inngås. 

Vi er derfor enig i standpunktet i lederen om at en samlet bransje bør 
stille seg bak Grunnarbeid og Gran & Ekran. Som omtalen har vist, er 
en avklaring i høyere rettsinstanser helt nødvendig for bransjen – og en 
dom vil nærmest uansett utfall kunne ha store konsekvenser for bransje-
praksisen.

ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS
I THOMAS NORDBY     

MANAGING PARTNER
- ADVOKAT MED MØTERETT FOR HØYESTERETT 

I STEINAR ESKILD TROVÅG     
ADVOKAT



STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Produksjonen var i 2. kvartal i år 0,9 prosent lavere enn på samme 
tid i fjor. 
Sesongjusterte tall for 2. kvartal 2010 viser ingen endring i 
byggevirksomheten sammenlignet med 2. kvartal i fjor. 
Anleggsvirksomheten gikk ifølge sesongjusterte tall ned 2,7 
prosent fra 1. kvartal 2010 til 2. kvartal i år og var 5,0 prosent 
lavere enn på samme tid i 2009.

Kilde SSB

Skogsmaskinindeksen
Skogsmaskinindeksen er under revidering fram til nyttår 
2010/2011. MEF anbefaler å bruke maskinindeksen i mellomtiden. 
Ny skogsmaskinindeks forventes å foreligge for 1. kvartal 2011. 
har du spørsmål, ta kontakt med MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes, 
stein.gunnes@mef.no, tlf. 22 40 20 25.

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

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2.kv
10

1.kv
10

4.kv
09

3.kv
09

2.kv
09

1.kv
09

4.kv
08

3.kv
08

2.kv
08

1.kv
08

4.kv
07

3.kv
07

2.kv
07

1.kv
07

4.kv
06

3.kv
06

2.kv
06

1.kv
06

Anleggsmaskinindeksen

ANLEGGSMASKINEN 9-201014



Storhamar Maskin A/S, Hamar
Tlf: 62 53 20 63 Mob: 958 13 102

Sangvik Service A/S, Kristiansand
Tlf: 38 10 70 20 Mob: 922 25 770

Gaassand Anleggservice A/S, Søfteland
Tlf: 56 30 11 00 Mob: 975 11 645

ABS-MASKIN AS, v/Kjell Kjelstrup
Tlf: 77 61 84 88 Mob: 913 65 660

Skorgen AS, v/Ken Skorgen
Mob: 928 02 660

Andreas Aarsvold
Mob: 975 64 345

- gjør det igjen!
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Familien Fossum fra Tyristrand hadde egentlig tenkt seg i bærskogen, 
men smårollingene Tormod og Syver ville på anleggstreff i 
Halden i stedet. Og slik ble det. Med pappa og maskinentreprenør 
Ingar Fossum i Fossum & Sandum AS bak rattet bar det nedetter 
motorveien gjennom Østfold til Svingen pukkverk (egen reportasje 
annet sted i bladet) der lokalavdelingen i MEF også stilte med både 
radiostyrte anleggsmaskiner i liten skala, en elektrisk gravemaskin i 
litt større skala og endelig en ordentlig gravemaskin. Alle fra 3 år og 
oppover kunne prøve seg, og det ble notert 110 prøvekjørere på de tre 
alternative tilbudene. Messa bød dessuten på maskinkonkurranser og 
annet fristende for hele familien. Kjøring med hjullaster på idealtid 
ble vunnet av Tor Erik Olimb som brukte nøyaktig 1 minutt og 50 
sekunder gjennom løypa, mens Steinar Holt endte 14 sekunder unna. 
15-årige Jon Fredrik Demma sikret bronseplassen i den konkurransen.

Ivrige Tormod og Syver Fossum kom helt fra Tyristrand for å kjøre 
gravemaskin.

MEF avd. Oslo/Akershus og Østfold arrangerer årets ”julebord” 
på Color Magic 12.-14. november. Dette blir en hyggelig tur med 
nyttig info fra MEFs juridiske avd. v/ Thomas Kollerød. Våre 
handelsavtalepartnere vil være med og bidra med faglig informasjon 
som vil være til nytte for alle.

Nye handelsavtalepartnere

MEF Region Øst har inngått avtale med Byggmakker som tilbyr varer 
fra sine byggevarehus i hele regionen - 17 utleveringssteder. Avtalen 
gjelder for både store og små leveranser, også direkteleveranser fra et 
utvalg av deres leverandører.
Som MEF-medlem får du ferdigforhandlet avtale med leverings- og 
betalingsbetingelser.
Ta kontakt med Per Anders Ruud tlf: 92 48 90 90 hos Byggmakker for 
ytterligere informasjon.

De har mange utsalgssteder rundt om i Norge, og avtalen gjelder 
hos samtlige Dekkpartner forhandlere samt deres samarbeidende 
servicepunktbedrifter.
Kontakt de enkelte lokalavdelingene.

MEF-avdelingene Hedmark og Oppland har nå fått ny 
handelsavtalepartner innen dekk, Vianor AS. Ta kontakt med salgssjef 
Katrine Køste på tlf: 99 48 26 59 for tilbud.

Ramirent AS
Vår handelsavtalepartner i Region Øst som tilbyr utleie av maskiner 
og utstyr, Bautas, har skiftet navn til Ramirent AS.

MEF Region Øst inviterer sine medlemmer på fagtur til Italia i april 
2011. Allerede nå er det mulig å melde seg på for å sikre seg plass! 
Invitasjon sendes ut til alle i regionen per post i løpet av september. 
Vi skal blant annet besøke Venezia og få omvisning på en av Komatsu 
sine fabrikker som ligger i Ferrara, ikke langt fra Venezia. Hele turen, 

Pris per pers i enkeltrom: 8700 NOK
Pris per pers i dobbeltrom: 8100 NOK
Ta kontakt med Regionkontoret på Hamar for spørsmål eller 
påmeldinger: Tlf 958 72 000.

Yrkesmesse og NM på 
Lillehammer 18. – 21. oktober
Årets største presentasjon av anleggsfagene gjennomføres i 
Olympiaparken i Lillehammer 18. – 21. oktober 2010. Under 
Yrkes-NM arrangeres yrkeskonkurranser i en rekke yrkesfag 
og samtidig er det yrkesmesse med informasjon om alle 
utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Det blir 
nasjonale og internasjonale mesterskap i en mengde fag (omlag 
30). Når det gjelder anleggsfagene, bistår Volvo i arrangementet 
med i alt 7 forskjellige maskintyper; 2 dumpere, 2 hjullastere, 1 
gravemaskin og 2 minigravere. MEF sentralt satser stort på å være 

anleggsfagene. Både MEF og OKAB regionalt er sterkt engasjert 
og vil delta aktivt. Ved å være med på et slikt arrangement, vil 

og for offentlige myndigheter. Målgruppe for arrangementet er 
elever i 9. og 10. skoletrinn, elever i videregående skole, foreldre og 
foresatte, lærere, representanter for bedrifter og opplæringskontor, 
organisasjoner, m.m. Forventet besøkstall er 15-20 000.  Under Yrkes-
NM vil også kunnskapsminister Kristin Halvorsen holde sin årlige 
utdanningskonferanse.
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2010 i Oppland
Oppland avdeling av MEF velger hvert år ut en ”Årets
entreprenørbarnehage”. Denne gang var det Ottbragden barnehage på 
Otta som ble valgt.
Mandag 21. juni var en nydelig solrik dag på Otta. 20 barn fra 
Ottbragden Barnehage kom spaserende til Skansen 12, hvor John 
K. Lien & Sønner AS har sine kontorer. Hans Sanden som er daglig 
leder, sto parat med en splitter ny 8-tonns gravemaskin og tok imot 

delte Jan Myrvold ut en pengegave på kr 10 000 til barnehagen. Barna 

av Hans Sanden. Mens de ventet koste barna seg med is. Deretter 
fulgte en gave til i form av en Tråtraktor. Dette kom også fra Oppland 
avdeling av MEF. En veldig fornøyd gjeng dro tilbake til barnehagen 
med mange nye inntrykk.

MESSER OG KONFERANSER 2010
24.-26. september: Loen-dagene
Arr: MEF

Arr: Meknet

29.-30. september: Anvendt bergmekanikk

Arr: Tekna Norsk Bergmekanikkgruppe

29. september -1. oktober: VVS-dagene

18.-21.oktober: Yrkesmesterskap i 

Olympiaparken Lillehammer
Arr: MEF

Arr: SVV, kfr. vegvesen.no/saltkonferanse

Arr: MEF

Shanghai, Kina

2011
Arr: MEF

Arr: MEF

Internasjonal maskinmesse Kielce, Polen

27. – 29. mai: MEFA 2011 Trondheim 
Arr. MEF

Arr: MEF

23. – 25. september: Loen-dagene
Arr: MEF

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

www.mef.no
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Region Midt

MEF-skolen arrangerer som kjent kurs innen håndbok 051 
Arbeidsvarsling.
Vi har nå fått en forsterkning i Region Midt ved opplæringskonsulent 
i Møre og Romsdal,  Espen Wicken. Kursene er nå under revisjon og 
vil bli noe mer omfattende fra neste år.

Ta kontakt med MEF-skolen for informasjon.

Region Midt arrangerer fagtur til Grand Canaria – Puerto Rico 25. 
mars – 2. april 2011 på hotellet Gloria Palace Royal, tidligere Dunas 
Amadores ved Amadoresstranda. Hotellet er vi kjent med fra før 
og dette fremstår som meget bra. Konferansedelen vil foregå på 
hotellet. Det blir avreise fra Værnes, Molde og Ålesund – alt etter 
påmeldinger. Juridisk avdeling og Nanset Standard vil delta med det 
faglige. Påmeldingsfristen er satt til 6 okt. 2010. Invitasjon er utsendt.

april – på Oppdal. Kurset tar for seg viktige problemområder og blir 
en påminnelse om ulike fallgruver i forsikringsverden.

Trondheim
Nye rutiner er vedtatt for graving i offentlig grunn. Kravene er 
skjerpet og noen problemområder er avklart/uavklart. Rutinene 

kommuner endrer sine gravemeldingsrutiner. MEFA 2011 - Trondheim
No er det klart at det blir anleggsutstilling i Granåsen i Trondheim, 
siste helga i mai 2011. Sett av dagene til en faglig og sosial helg 
utdanningshovedstaden.Almås Maskin AS – 50 år

Almås Maskin markerer sitt 50-årsjubileum 2. okt. i Singsås. Det hele 
startet i feb. 1960 da Oddvar Almås kjøpte sin første traktorgraver, MF 
35 med ¾ belter og graveutstyr bak. Etter en oppstartsperiode innen 
landbruk gikk arbeidet over til kraftutbygging, veibygging for statens 
vegvesen, vassdragsvesenet, Televerket og statens skoger. Nest eldste 
sønnen, Per Ingar, hadde gått teknikeren på Stjørdal og skulle ta over. 
Slik gikk det ikke da han veltet med en Brøy X2B, bena kom i klem 
under hytta og bena måtte amputeres. Per Ingar har senere kjørt både 
gravemaskin og hjullaster i perioder for Almås Maskin. Almås Maskin 
AS har hatt gode relasjoner til andre entreprenører gjennom samarbeid 
på mange store oppdrag for Johs. J. Syltern, Søbstad AS, SG Entreprenør 

Midtre Gauldal. Firmaet har vært medlem siden 1980 og Oddleif Almås 
har vært aktiv i MEF og styremedlem i avdelingsstyret. Vi ønsker Almås 
Maskin AS lykke til med 50-årsjubileet med gode ønsker om mange gode 
jobber.

Brødrene Oddleif og Sverre Almås ved en Hitachi 130.

Stolte elever ved skolestart med den helt nye bussen som skal ta elevene 
ut til øvingsfeltet og på ekskursjoner.
VG2 anleggsteknikk ble startet i skoleåret 2000/01 ved Åfjord vgs i Sør-

fagarbeidere til bransjen. Dette er det første året det er en jente i klassen. 
Ann Kristin Øyan gleder seg til å lære mye om bransjen og ser for seg en 
framtid som maskinfører. Opplæringskontoret kan nesten garantere alle 
elevene læreplasser hvis de gjør en god innsats på skolen!

OKAB Sør-Trøndelag ser med glede at elevene fra VG2 Anleggsteknikk 
Gauldal og Åfjord vgs er ettertraktet blant entreprenørene. Dette tyder på 
at det gjøres en god jobb på skolene. Elevene har et godt grunnlag for å 
gjøre en god jobb som lærlinger.

Våre statistikker fra de foregående årene, er at det av de 35 elevene som 
årlig går ut fra VG2 i Sør-Trøndelag, får 30 læreplasser i bransjen. til læreplassene i år.

ANLEGGSMASKINEN 9-201018



ANLEGGSMASKINEN 9-201019

Region Nord

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

TA KONTAKT MED:

Bjørn M. Eriksen på 911 99 692 
ELLER SE:

http://dumpere.blogspot.com  

912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul 
og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

Medlemsbedriftene i MEF Region Nord har mulighet til å delta i et 
prosjekt som skal hjelpe bedriften med internasjonalisering, idéutvikling 
og nettverksbygging. 

Målet med ”Reis og Ryk” er å øke innovasjonsevnen i deltakerbedriftene. 
Gjennom hospiteringer i utvalgte partnerbedrifter i Europa, kan bedriften 

strategi og utviklingspotensial på forberedende seminar før de reiser ut. 
Gjennom hospiteringen i utlandet utveksles kunnskap. Bedriftene velger 
selv hvor de ønsker å reise. Nye produkter, tjenester, arbeidsmetoder, 
produksjonsprosesser og organisatoriske løsninger skal være resultatet av 
hospiteringene for alle parter som er involvert. 

yrkes- og profesjonsprogram Leonardo da Vinci. Hver deltaker får et 
stipend på 14.-16. 000 (avhengig av hvilket land du skal reise til) som 
skal bidra til å dekke reise- og opphold i to uker. Det koster 6000,- i 

medarbeidere. Utreise må skje i løpet av 2010, og den enkelte må være 
borte/hospitere i 14 dager. Vi har nå mange bedrifter som har meldt seg 
på, og nå er det et par plasser igjen. 

Siste møte er i Tromsø tirsdag 27. september fra kl 09.00 til 17.00.

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 ved å gå inn på www.reisogryk.no  

Anleggsmaskinfører (56 t), Asfalt (56 t), Fjell- og bergverk (56 t), Veg 
- og anlegg (56 t)
Tromsø, oppstart 25. september

Arbeidsvarsling – håndbok 051
Modul 1, 2 og 3
Tromsø 4. oktober
Harstad 5. oktober

Prosesskoden 1
Tromsø 18. november

Tromsø 2. – 5. november
Alta 30. november – 3. desember

Tromsø 2. – 3. desember

Påmelding til kurs/skole gjøres på www.mef.no eller til tone.mack@
mef.no

14. – 15. oktober arrangeres tariffkonferanse på Scandic Hotel i 
Tromsø. Her er det satt et tak på maksimalt ti bedrifter, og kravet 
vil også være at hver bedrift stiller med to personer, arbeidsgiver og 
hovedtillitsvalgte. Informasjon om seminaret kommer.

Prosesskoden 1
18. november arrangeres det gratiskurs til våre medlemmer i Tromsø. 
Påmelding kan gjøres til tone.mack@mef.no

Erfaringskonferansen arrangeres i Tromsø fredag 19. november. Dette 
er et samarbeid mellom Statens vegvesen og MEF hvor målet blant 
annet er å utvikle kompetansen i bransjen og øke konkurransen om 
oppdrag for Statens vegvesen, samt utveksling av erfaringer mellom 
SVV og entreprenører. Mer informasjon kommer.

Mellomlederskolen
MEF Region Nord har fått tildelt RDA – midler som medlemmene i 
Troms vil få nyte godt av. For de som har tenkt på videreutdanning, så 
vil disse midlene blant annet dekke utgiftene til Mellomlederskolen. 
Også her vil det bli sendt ut nærmere informasjon til våre medlemmer 
i Troms.

Mellomlederskolen
MEF Region Nord har fått tildelt RDA – midler som medlemmene i 
Troms vil få nyte godt av. For de som har tenkt på videreutdanning, så 
vil disse midlene blant annet dekke utgiftene til Mellomlederskolen. 
Også her vil det bli sendt ut nærmere informasjon til våre medlemmer 
i Troms.

Handelspartner-arrangement
Brødrene Dahl arrangerer Roadshow VA 2010, i Stakkevollveien 319, 
Tromsø, torsdag 23. september, kl 08.00 – 16.00. 
Fokus denne dagen vil være på praktisk VA, og målgruppen er blant 
annet entreprenører. Program for dagen er sendt ut i egen e-post. Vel-
kommen!

Reis og Ryk

NYTT FRA REGIONENE
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Avdeling skog

Norsk mesterskap/ yrkesmesse
Under årets yrkesmesse på Lillehammer 19. – 21. oktober vil 
skogavdelingen arrangere konkurranse i lassbærerkjøring for lærlinger 
og profesjonelle. Så langt har henholdsvis 12 og 14 meldt seg på 

(profesjonelle) og onsdag/torsdag (lærlinger). Møt opp utenfor Kristin 
hall og hei fram din favoritt skogsoperatør. Følg med på www.mef.no 
for mer informasjon.

Alle som er medlemmer i prøvenemndene for gjenvinningsfaget er 
invitert til prøvenemnd-samling 27. og 28. oktober på Gardermoen. 
Møte- og oppholdskostnadene dekkes av arrangørene.
Bransjenettverket for gjenvinningsfaget, som består av Avfall 
Norge, MEF og Norsk Industri, har tatt dette initiativet for å fremme 
kvaliteten på fagprøven og øke interessen for faget. Representanter fra 
bedrifter, opplæringskontorer og andre som har interesse for faget er 
velkomne med fri møtedeltakelse.
Da nettverket arrangerte tilsvarende samling for to år siden var 
interessen meget stor. Innleggene og prosessene under samlingen var 
matnyttige og det faglige utbytte for deltakerne var stort.
Interessen for fagprøveavleggelse øker og kandidatene søker 
informasjon hos MEF, OKAB og hos fylkeskommunene. MEF-skolen 
arrangerer for tiden et kurs med 20 deltakere som forbereder seg til 
fagprøvens teorieksamen.

Avfallsforsk er et nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling. 

og forskningsinstitusjoner og med støtte fra Norges Forskningsråds 
brukerstyrt innovasjonsarena program, (BIA). 
På nettstedet, http://www.avfallsforsk.no, legges det ut fortløpende 
informasjon om aktiviteten i nettverket. Nye medlemmer er velkommen 
i nettverket. MEF er representert med Tore Veløy som styremedlem.
Avfallsforsk har som formål å arbeide for å fremme forskning og 
utvikling (FoU) innen avfallsområdet. Dette omfatter å være drivkraft 
og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og andre 
offentlige organer, samt å ta initiativ til forskningsprosjekter av felles 
interesse for aktørene i avfallssektoren. Nettverket er også en drivkraft 
i formidling av trender og forskningsresultater innen avfallsområdet 

arbeid innen FoU
Bakgrunnen for å etabler Avfallsforsk er at avfallsbransjen og 
miljøvernmyndighetene har et underdekket behov for nasjonal 
avfallsrelatert forskning. Dette gir seg utslag i udokumenterte 
antakelser om utslipp og konsekvenser av innsamling og behandling 
av avfall. Usikre resultater av rammevilkår og virkemidler fra det 
offentlige kan virke som en barriere for å få til en håndtering av 
ressurser til beste for klima, helse og miljø. Derfor skal nettverket 
bidra til å samle de sentrale aktørene innenfor privat sektor, offentlig 
sektor og FoU-institusjonene som skal bidra til utvikling av større og 

avfallssektoren i Norge.   

Buskerud fylkeskommune tar i disse dager stilling til både antall 
og plassering av sine naturbruksskoler, dvs. samordning av all 
naturbruksutdanning på en/ færre skoler. I klartekst betyr dette at noen 
tilbud skal forsvinne. Saken skal behandles i løpet av september i 
hovedutvalget for utdanning- og deretter endelig fylkestingsbehandling 
i oktober. Skogstyret har gjennom alle år argumentert ut fra et 
skoletilbud tilpasset skognæringens behov for lærlinger. I tråd med dette 
vil skogstyret ha et nasjonalt skoletilbud for skogfaget tilpasset sør-øst-
midt med henhold til antall tilbud basert på det faktum at skognæringen 
trenger beskjedne 40-50 nye lærlinger hvert år. 

Nye tall fra Landsskogtakseringen viser at det står 823 millioner 
kubikkmeter tømmer i skogene våre, melder Statistisk Sentralbyrå. 
Det er 125 millioner kubikkmeter mer enn for 10 år siden. For 
første gang inngår også skog over barskoggrensa i det totale 
tømmerkvantumet. Av det totale tømmervolumet står 749 millioner 
kubikkmeter på det produktive skogarealet. Med en årlig avvirkning 

ca. 10 millioner kbm. trevirke – tilsier dette at hogstnivået i norske 
skoger vesentlig kan økes.

1. september 2010 avløste Mat & Bio og MEF hverandre i forhold 
til å representere fagutdanning for skogsoperatører i faglig råd for 
naturbruk. Ved Reform 94 startet skogbruket med tre ulike fagbrev 
mens det nå kun er ett fagbrev igjen – skogsoperatør. Skogstyret 
i MEF samtykker ikke i at entreprenørskogbruket ikke skal 
representere arbeidsgiversiden i en slik sammenheng og har i tråd 
med dette protestert overfor utdanningsdirektoratet. Protesten har 
ikke ført fram. MEFs viktigste anliggende er at tilnærmet samtlige 
av skogbrukets lærlinger tegner sin lærlingekontrakt/VG3 hos et 

Gjenvinningsbransjen skal ha 
Gjenvinningsavdelingens julemøte er lagt til en faglig og festelig tur/
retur Kiel med Color Magic 24. - 26. november.
Julemøtene i Gjenvinningsavdelingen har alltid både en faglig og en 
hyggelig ramme og det kommer deltakere fra hele landet. I tillegg 
til hyggelige middager og sosial omgang med bransjekolleger er 
det faglige møter så vel på tur til Kiel som på returen. I løpet av 
de to samlingene på tre timer hver, er det et solid program med 
bransjeaktualiteter.
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NYTT FRA REGIONENE

Brønnboreravdelingen arrangerer medlemstur til en italiensk 

info. Avreise Gardermoen 7. oktober, hjemreise Milano 11. oktober. 

info på MEFs hjemmeside. Påmelding straks til seksjonskontoret.

Arbeidet med egen NS Brønn er nå godt i gang. I regi av Standard 
Norge samles borebransjens viktigste aktører til felles diskusjon 
av de kriterier borebransjen uttrykker enighet til som skal være 
retningsgivende for norsk utførsel av den perfekte brønn. MEF 
initierte i sin tid dette banebrytende arbeidet og stiller med sine egne 
representanter i utvalget.

Energi 21
Brønnboreravdelingen deltar i et departementsnedsatt 

utvalg om såkalt geotermisk energi. Utvalget skal 
evaluere muligheter for energiutnytting fra hhv. grunne/ 

konstruerte/ dype geotermiske løsninger. Nytt ved 
denne type utvalg er at offshorebransjen deltar med 

for å bore ”onshore”. Foreløpig langt unna MEF 
brønnborernes hverdag, men med visjoner om å bore de 

Brønnboreravdelingen har siste år jobbet med læreplan for boreoperatører. Konseptet begynner å ta form og i godt samarbeide med 

brønnboredel, spunte/fundamenteringsdel. Kompetansemålene vil sendes medlemmer for kommentar og tilføyelser før denne sender 
departementet for endelig godkjenning. Varighet for en boreutdanning forventes å strekke seg fra 6 – 12 måneders varighet.



ANLEGGSMASKINEN 9-201022 ANLEGGSMASKINEN 9-201022

FORSIKRING KAMP MOT ULYKKER

NEDJUSTERTE
FARTSSPERRER

Gjensidig Faksimile av avtaleskjema om deltakelse i 
”På riktig side” (Illustrasjon: If/NLF)

Hovedinnholdet i prosjektet er 
nedjustering av fartssperrene til 80 
km/t i lastebiler som ferdes langs 
den ulykkesbelastede Riksvei 3. 
Statsråd Magnhild Meltveit Klep-
pa har egenhendig gitt startsignal 
til prosjektet. ”På riktig side” er 
spesielt innrettet mot Riksvei 3 
gjennom Østerdalen fordi den har 

de seneste ti årene, og støttes 
aktivt av Statens vegvesen og 
Samferdselsdepartementet. Begre-
pet den riktige siden handler altså 
om å holde seg på riktig siden av 
fartsgrensene.
- Et generelt redusert fartsnivå på 
lastebiler vil utvilsomt gi verdi-
fulle sikkerhetsmarginer som igjen 
fører til færre antall storbilulykker, 
heter det i en felles uttalelse fra 
forbundsleder Per Madsen i NLF 
og konserndirektør Ivar Martinsen 
i If.
- Det er alvorlig og dystert at hele 
36 personer er drept langs Riksvei 
3 i Østerdalen gjennom de ti se-
neste årene.

I en fersk undersøkelse som nylig 
ble gjennomført i regi av NLF og 

ni av ti mener det er viktig å øke 

Hver tredje person som svarte på 
undersøkelsen mener det vil føre 
til færre ulykker å justere ned 
fartssperrene på lastebilene til 80 
km/t.
Riksvei 3 er spesielt valgt ut fordi 
den tar opp ekstra mye tungtra-

Ulykker langs denne veien får 
derfor ofte alvorlige konsekvenser.
Ti bedrifter organisert i NLF var 
planlagt forespurt for å delta med 

nedjustering av fartssperrene i 

være med. Så nå har 20 bedrifter 
med i alt 250 tunge lastebiler 
inngått avtale om å delta i prosjek-

tet (bildet), der alle får nedjustert 
fartssperrene til 80 km/t.

If får stadig henvendelser fra enda 

på dette.
- Blir oppstarten vellykket er det 
naturlig at vi utvider ”På riktig 
side” i større skala, sier Madsen.

Som forsikringspartner for NLF, 
og også for MEF, kommer vi i If 
tett på ulykker. Vi er godt kjent 
med påkjenningene disse ulykke-
ne påfører alle involverte, og dette 
gjør inntrykk. Fordi mange MEF-
medlemmer også bruker Riksvei 
3 som gjennomfartsåre, eller an-
vender veien i sammenheng med 
større entreprenøroppdrag, er det 
betimelig for If å også informere 
om prosjektet også i MEFs eget 
medlemsblad Anleggsmaskinen 
selv om NLF er utpekt som ho-
vedpartner.

Helheten
Tall fra Statens vegvesen fastslår 
at lastebilen og lastebilsjåførene 
bare har skyld i én av tre av de 
dødsulykkene som de er involvert 
i. Men når ulykker medfører tap 
av menneskeliv blir skyldspørs-
målet bare en liten del av helheten.
NLF og If har helt siden 1974 

for å reduserre antall storbilulyk-
ker.
-Vi vet derfor at den menneskelige 
faktoren er hovedårsak til ulyk-
kene i 85 prosent av tilfellene. 
Derfor er det mye å hente i dette 
prøveprosjektet, og vi i If går 
gjerne videre for å bringe forsøket 
videre til et landsdekkende tiltak, 
sier Ivar Martinsen.

Tekst
IULF MICHAELSEN
Salgssjef If, Allianser Bedrift
(Artikkelen er noe redigert, red. 
anm.)
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Gjerstad er Norges skuffeprodusent nr 1 med eksport til over 40 land verden over.  Sjekk ut våre rakkere på www.gjerstad.com 

SKUFFE
MAT

EN 471. Metervaren består av 74 % bomull, 25 % polyester og 1 % antistat, og 
tykkelsen er 290 g/m2. Serien leveres i fargekombinasjonen mørk grå/høyvisuell 
gul. I tillegg oppfyller den nye kolleksjonen kravene til elektrostatiske egenskaper 
(EN 1149), sveising (EN 11611) og lysbue (EN 61482). 

Vera Tank leverer nå vann- og partikkelfilter ned til 30 mikron som standardutstyr 
på alle stasjonære dieseltanker uten tillegg i prisen. Vann i diesel volder stadig større 
problemer for både leverandører og brukere, og dieseltankene er videreutviklet for å 
imøtekomme behovet for renere diesel, meddeler selskapet i en pressemelding med 
henvisning til at maskinprodusentene de seneste årene har utviklet sine motorer for å 
kunne tilfredsstille nye utslippskrav fra dieselmotorer. Moderne dieselmotorer må ha 
langt renere drivstoff enn tidligere for å kunne fungere tilfredsstillende, og det har nå 
Vera Tank tatt på alvor, heter det videre i meldingen.
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slide du mæ 
slarkjitte bolta?*

*sliter du med slarkete bolter?            

Maskiner på byggeplasser blir stoppet av sikkerhetsmessige 

grunner hvis det er mye slark i boltene. Bondura® bolten, som 

er godkjent til å erstatte tradisjonelle bolter, blir brukt for å ta 

opp slarken og dermed redusere kostnader ved reparasjon. Den 

monteres enkelt i felten og forebygger ny dannelse av slark. 

NORGE AS

For et uforpliktende tilbud 
på Bondura® bolten, kontakt oss på 

post@boltnorge.no eller 51 77 20 20

Med mere end 15 års erfaring i ryggen kan Wacker Neuson 

nå levere en mindre og mer fl eksibel teletiner. E 350 M er en 

liten kompakt teletiner med tinekapasitet på opp til 200 m². 

Med både E 700 M og E 350 M tilbyr Wacker Neuson 

et fl eksibelt utvalg av teletinere, som gjør 

det mulig å ha full aktivitet hele året.

Det blir vinter i år også!  

Ønsker du ytterligere 
opplysninger eller en 
uforpliktende 
demonstrasjon? 

Ring oss på 
tlf. 67 05 13 10

Er du klar for 
vinter og kulde? 12
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Full a
ktivitet 

hele vinteren 

med E 700 M 

og E 350 M



ANLEGGSMASKINEN 9-201025 ANLEGGSMASKINEN 9-201025
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MONTABERTs nye hy-

drauliske slag-

hammerserie,  

BLUE LINE.

Dette er hammere 

beregnet for maskiner 

fra 10 til 37 tonn

KINSHOFER APONOX 

tiltrotator. Dette er et 

nytt produkt på det 

Norske markedet, 

en tiltrotator uten 

hydrauliske sylindere. 

Flere modeller for 

maskiner fra 3 til 32 

tonn.

Nyh
et!

Nyh
et!

Tekniske data  TR18NOX:

IRM NORGE AS

Egenvekt: Ca. 450 kg. (avhengig av type feste).
Tiltvinkel: 2 x 50 grader.
Rotasjon: 360 graders kontinuerlig rotasjon.
Arbeidstrykk: Max 250 bar.
Anbefalt bæremaskin: 9 – 18 tonn.

Tekniske data XL 1700:
 Arbeidsvekt: 1680 kg.
Oljebehov: 100 – 150 liter/min.
Arbeidstrykk: 180 bar.
Meisel diameter: 137 mm.

Anbefalt bæremaskin: 18 – 28 tonn.

Selgere:
Østfold / Akershus Øst: Thor Arild Haga 90 18 39 90
Oslo / Akershus Vest / Valdres: Henning Sagholen 99 11 85 18
Rogaland / Aust- og Vest Agder: Årstein Skrettingland 92 22 92 80
Vestfold / Telemark: Ingar Aarøe 90 98 71 00
Møre og Romsdal: Nils Arne Øye 41 46 92 79
Buskerud: Skare og Nes 32 71 18 70 
Resten av landet: Rosendal Maskin AS 96 50 90 50

JCB hjullaster

Rosendal Maskin AS, Rakkestadv. 10, 1814 ASKIM - NORWAY - Tlf: (+47) 96 50 90 50 www.rosendalmaskin.no

1 stk ny JCB 414K/416 K hjullaster standard utstyrt med:

Driftsvekt: ca 10 400 kg m/ekstra motvekt.Kampanjepris

1 stk ny JCB 409 hjullaster utstyrt med:

JCB 409 hjullaster JCB 414K/416 K hjullaster

1 stk ny JCB 412 K hjullaster er standard utstyrt med:

JCB 412 K hjullaster

Driftsvekt med ekstra motvekt: ca 8 500 kg.

JCB - europas største 
produsent av anleggsmaskiner

Enkelte detaljer på kampanjemodellen kan avvike fra bildet.
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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

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

Unike produktegenskaper og fleksible løsninger er noe av det som følger med Flowtite GRP-rør. Vi mener det er et lett valg.

Flowtite GRP-rør: Et lett valg

APS Norway AS  ·  Postboks 2059  ·  3202  Sandefjord  ·  Telefon: 99 11 35 00  ·  info-no@aps-sales.com  ·  www.aps-sales.no
Et selskap i                            Group  
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Hitachi hydraulikk,
 Hitachi teknologi
   Hitachi driftsikkerhet

hITACHI
HJULLASTERE

www.nanset.no

Nanset Standard og Hitachi tilbyr nå 
15 ulike hjullastermodeller 

fra 5 til 48 tonn

Ta kontakt med din lokale selger 
eller med vår hjullasteransvarlig selger

Kjell Sørensen 91 33 24 53

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

TLF: 71 22 72 22  E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO
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30 ansatte og en omsetning 
i 2007 på kr 82 millioner

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem
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Navn I Ulf Ramberg Carlsson
 Tidligere styreleder i MEF (1976–1988) 
Bosted I Byåsen i Trondheim 
Aktuell I Feirer 80-årsjubileum

kledelig 
Ubeskjeden

alv ti på Britannia, slår han fast, og slik blir det. Jeg 
møter Ulf Ramberg Carlsson i vestibylen på Trond-
heims ærverdigste hotell, og det føles som å komme 
hjem. Hjem til Carlsson. Han tar meg med inn i 
Nansen-salongen, og snart er hovmesteren på pletten 
med kaffe og kaker.

Historien sitter i veggene her, både norgeshistorien 
og Carlssons egen livshistorie. Men på mange måter går de to ut på 
ett. Hotellet har vært adresse for keisere, polarhelter og popstjerner på 
trondheimsbesøk, og dessuten åsted for noen av de viktigste begivenhe-
tene i Ulf Ramberg Carlssons begivenhetsrike liv.

Det var her på Britannia han en sommerdag i 1954 møtte Bill Sudduth, 
den amerikanske reiselederen og filantropen som skulle bringe den unge 
trønderen til Amerika og ingeniørstudier ved det prestisjetunge Princ-
eton-universitetet. Det var her MEF-veteranen i 2005 mottok Kongens 
fortjenstmedalje i gull, som den første fra sin bransje. Og det var her, for 
få uker siden, han feiret sin 80-årsdag omgitt av familie og venner.

– Jeg har fått være med å bygge opp det moderne Norge, du kan godt 
si at dette landet ikke ville vært helt det samme uten innsatsen til MEF, 
som jeg ledet i mange år.

Det er ingen falsk beskjedenhet å spore hos jubilanten, som i disse dag-
er er travelt opptatt med å promotere sine memoarer. Veien til Kongens 
Gull er på drøyt 400 sider, godt over de 365 sidene i Livsboken, som 

H

profileN
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”Jeg har fått være med å 
bygge opp det moderne 
Norge.”

forfatteren ofte refererer til. Det var i denne metafysiske skjebnebo-
ken det sto skrevet at han skulle bli ingeniør, enda han var sterkere i 
språk enn i realfagene. Og det var her han tidlig leste at livet skulle 
føre ham til Amerika.

–Noen mennesker har en spesiell karisma og intelligens, de er født 
til å bli ledere, og folk lytter til dem. Det har slått meg at jeg kunne 
ha fått utdelt noen av disse egenskapene ved livets start, sier han 
ettertenksomt.

Carlsson forteller gjerne om sine bedrifter, triumfer og hedersbev-
isninger. Om hvordan han fikk ledelsen for kraftutbyggingen i Bal-
langen som 24-åring. Om masterstudiene på Princeton sammen med 
Amerikas høyadel. Om innsatsen som ga MEF hundrevis av nye 
medlemmer, forsikringsavtaler, egen skole og en sterk økonomi. Og 
ikke minst om hans egen vei fra små kår i Selsbakk til audiens hos 
Hans Majestet.

Det er en stolt 80-åring som forteller, men også en ydmyk mann 
som har opplevd hvor raskt suksess kan vendes til nederlag. Det er 
nemlig ikke bare lyse sider i Carlssons livsbok. Med samme åpenhet 
forteller han om bankkrise, konkurser, mentalt sammenbrudd, tiden 
på psykiatrisk klinikk og skammen han følte overfor alle dem som 
hadde sett opp til ham.

–Jeg orket ikke å vise frem elendigheten min, og i stedet søkte jeg 
inn i mitt eget sinn, men der var det jo ikke mye positivt å hente, 
minnes han.

Depresjonen brakte den vellykkede entreprenøren og MEF-lederen 
tilbake til oppveksten, til barndomshjemmet som ble oppløst da han 
var tolv, til de medlidende blikkene fra folk i hjembygda, til kampen 
for å få endene til å møtes. Det ble etter hvert klart for ham at han 
måtte bearbeide de vonde barndomsminnene han hadde fortrengt, 
om han skulle ha noe håp om å komme seg videre.

–Midt i mørket fant jeg en styrke som jeg aldri før hadde hatt, og da 
jeg begynte å bli bedre lærte jeg å sette pris på alt som jeg tidligere 
hadde tatt for gitt, forteller han. 

Carlsson snakker varmt om sin danskfødte kone Erika, som han traff 
i det skandinaviske miljøet i Princeton. Om de to barna og de fire 
barnebarna. Hytta i Børsa med fantastisk utsikt over Trondheimsf-
jorden. Laksefiske i Gaula, Norges beste lakseelv. De to setene han 
har kjøpt på Lerkendal; sønnesønnen på tretten deler bestefarens 
lidenskap for Rosenborg.
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Og Barnas skidag. En venn av Carlsson står bak gigantarrangementet 
i Granåsen, som hvert år samler opp mot 6.000 barn og 25.000 forel-
dre og besteforeldre til vinterleker. I mars 2009 skapte skidagen så 
stort trafikkaos at man i år vurderte å avlyse det populære arrange-
mentet, som etter 16 år er blitt en institusjon i Trondheim. Mange 
familier ble sittende opptil tre timer i kø for å komme seg inn på om-
rådet og ut i skiløypene.

Men en gammel entreprenør med kontakter langt inn i kommunen 
ville ikke høre snakk om avlysning. Carlsson ber meg få låne notat-
blokken og pennen min, og så skisserer han raskt parkeringsplassen 
og atkomstveien på et blankt ark. Han viser meg den nye avkjørselen 
og omkjøringen han foreslo, for å løse opp i trafikkorken.

–Jeg gikk rett til høyeste hold i kommunen, og det er klart at ingen 
ville ta på seg ansvaret for at Barnas skidag ble avlyst. I løpet av et 
par dager var planen godkjent, og så trommet jeg sammen mine gamle 
MEF-venner til dugnad i Granåsen.

Trondheimsentreprenørene stilte opp med maskiner og arbeidskraft, 
og Carlsson selv dirigerte arbeidet med myndig hånd. Han høstet en 
del godmodig humring, men da Barnas skidag opprant gikk trafikken 
som smurt. Arbeidet var anslått til en halv million kroner, og ord-
føreren i Trondheim beskrev den frivillige innsatsen som formidabel.

–Det er det god ledelse handler om, å våge det ingen tror er mulig, 
stå for sine standpunkter og overtale folk til å ta en sjanse. Om du 
ikke har alle odds mot deg, men noen, så ta sjansen!

Carlsson snakker selvfølgelig ikke bare om Barnas skidag. Han 
snakker om sin tid i MEF, da forbundet mistet medlemmer, økono-
mien var dårlig og bransjen useriøs. Han tok initiativ til en kolle-
ktiv forsikringsavtale, et profesjonelt utdanningssystem og et kon-
fliktråd for medlemsbedriftene. Mange tvilte på at det ville lykkes. 

–Men historien viser at jeg hadde rett. Disse tiltakene førte til at 
bransjen ble mer seriøs, kunnskapsnivået steg, konfliktnivået sank 
 – og forbundet fikk mange nye medlemmer og en sterk økonomi.

Carlsson er opptatt av å understreke den enorme innsatsen som 
hele organisasjonen la ned i årene da han ledet MEF.

Vi går ut i solskinnet for å fotografere Carlsson med det fasjon-
able Britannia i bakgrunnen. Han står tålmodig og gjør som han får 
beskjed om mens jeg prøver ut forskjellige kameravinklinger for 
å få med mannen, hotellfasaden og flaggborgen. Til slutt blir jeg 
liggende på kne og knipse i froskeperspektiv.

–Ja, nettopp, det tror jeg blir et bra perspektiv, ler 80-åringen som 
ruver over meg. Kledelig ubeskjedent.

Tekst og foto 
| STEFAN STORM LARSEN



I tillegg til oppgitte priser kommer mva. og frakt.

Maskinentreprenørenes Forbund, Fred Olsens gt. 3, 0152 Oslo
Telefon 22 40 29 00, Telefaks 22 33 31 89, E-post: geir.heggedal@mef.no

Kalenderprodukter

2011

Ca. 60 sider med HMS-stoff
for anleggsbransjen bl.a.
Arbeidsavtaler
Arbeidsmiljøloven, endringer i ny lov av 1.1.2006
Avviksbehandling
Brann – handlingsforløp, slukkeutstyr
Eksplosiver - oppbevaring
Eksplosjonsforskriften jan 2006 –utdrag, kapitel 7.
Oppbevaring
Forskrift om arbeid av barn og ungdom (utdrag)
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (utdrag)
Forurensning – akutt
Førerkort for traktor og motorredskap
Førstehjelp
Grøfter - graving / avstivning
HMS på bygge- og anleggsplassen
HMS – roller, plikter og ansvar i bedriften
Høyspentlinjer
Internkontrollforskriften
Nyttige nettsteder
Permitteringsregler o.a.
Sentrale standarder
Sikkerhetsskilting og signalgivning
Sjekkliste ved befaring m.m.
Tipsside
Transport av farlig gods
Ulykker og nestenulykker
Ulykker – varsling av
Verneutstyr - personlig

Arbeidsdager 2011 – antall dager/timer
Avviksskjema
Handlingsplan for risikoanalyse
Hjelpeskjema for risikoanalyse
Meldeskjema om arbeidsulykke som har voldt død
eller alvorlig personskade
Meldeskjema om ulykke eller uønsket hendelse
Svellfaktorer

Minimum 10 kalendere med egen logo påtrykket
Mininum 3 kalendere uten egen logo
Kun MEF- medlemmer får påtrykket egen logo.

Priser:
Antall Priser pr. stk.
1 – 10 kr 139,-

11 – 25 kr 124,-
26 – 50 kr 119,-
Over 50 kr 107,-

Aplan 2011
Meget god kvalitet i sort vannavstøtende syntetisk materiale,
bankkortlommer, innvendig rom med glidelås m.m. Leveres med Uke årssett.
Aplan produktene blir levert med bransjeleverandører, nyttig
bransjestoff m.m. De leveres med en diskrèt MEF-logo.
(ikke mulighet til egen logo) Størrelse: A5

Aplan komplett med Uke årssett 2011, HMS-stoff,
bransjeleverandører, bransjestoff kr 330,-

Årssett med oppdatering 2011: Uke årssett, HMS-stoff,
bransjeleverandører, bransjestoff kr 110,-

ANLEGGSKALENDEREN 2011
Anleggskalenderen
er en spiralkalender med
plastomslag i blått med gulltrykk
på forsiden, der MEFs
medlemsbedrifter om ønskelig
kan få påtrykket sin egen logo.

Innhold:
Dagbok med god plass til
daglige notater
Mye nyttig bransjestoff
– se oversikt
Oversikt over viktige
leverandører til bransjen
Generell almanakk-
informasjon
Egne notatsider



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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- Vi planla å foreslå en felles-
stand med Volvo Maskin på 
MEF-messa i Svingen pukkverk 

de store maskinleverandørene 
ikke stilte opp, valgte vi å innta 
scenen alene. Maskinentreprenø-
rene er jo store kunder av oss på 
lastebilsiden, så dette er en god 
anledning, sier selgerne Kjell 
Opsahl og Runar Nilsen i Vol-
max Råde AS.
Den eneste anleggsmaskinen fra 
Volvo på årets Halden-messe var 
en medbrakt lekemodell av en fu-
turistisk hjulgående EW-variant.
- Den er tenkt brukt av de aller 
minste, men får duge likevel, sier 
Kjell Opsahl som kvelden før 

i den helte nye FMX-serien – én 
dumper- og én krokløftvariant – 
direkte fra fabrikk i Göteborg. 

Også Mercedes, Iveco, Scania og 
MAN var sterkt representert på 
dette 19. Svingen-treffet i rekken. 
Til tross for det massive MGF-
organiserte fraværet av utstillere, 
noterte messegeneral Jon Stenrud 
seg for 30 utstillere, altså igjen 
ny rekord. Foruten de mange las-
tebilleverandørene var som ellers 
en og annen debutantutstiller på 
anleggssiden på plass.

Frivillig sak
Arrangøransvarlige MEF avde-
ling Østfold kunne ikke annet 
enn å ta beskjeden om ”MGF-
boikott” til etterretning, men 
opplevde likevel rekordhøyt 
utstillerantall i Halden da portene 
åpnet for publikum.
- Det er en frivillig sak å delta 
på både denne og andre anleggs-
messer. Utstillerne som var på 

og høyt besøk begge dager i knall 
høstvær. Mesa kunne også by på 
en del maskinelle nyheter, sier 
MEFs regionsjef Jon Stenrud.
Blant de mer betydelige MGF-
medlemmene var bare maskin-
leverandørene Rosendal Maskin 
AS og Hymax AS på plass.

Ikke noe agg
Rosendal maskin AS hadde al-
lerede meldt seg på da Askim-
bedriften ifølge daglig leder Ole 

beskjed fra MGF sentralt om 
denne felles fraværsbeslutningen.
- Så vi er på plass her på hjem-
mebane, men ville nok vurdert å 
holde oss unna vi også dersom 
beskjeden var kommet i tide. 
2010 er et rekordår hva angår 
maskinmesser for oss, med hele 

MGF HOPPET AV I 

-

STÅLTANK
for diesel og bensin

ADR TANK
for diesel og bensin

TRANSPORTTANK

TRANSPORTTANK

200 liter

400 liter

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

Enslig Denne plastmodellen var alt som fantes av Volvo anleggsmaskiner i Svingen pukkverk, for 
anledningen medbrakt av Runar Nilsen og Kjell Opsahl i Volmax Råde AS.
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SVINGEN
DIESELTANK

i container

DIESELTANK
dobbelvegget

SPILLOLJETANK

UTSTYR TIL :
spilloppsamling

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

åtte enkeltstående messe- og 
utstillingsarrangementer pluss 
ressurskrevende Bauma allerede 
i april. Og vi har fortsatt et tett 
utstillingsprogram å fylle denne 
høsten.
Ole Marius Rosendal understre-

ker at det ikke ligger noe gruff 
eller ondt blod bak MGFs beslut-
ning om å holde medlemmene 
unna anleggstreffet i Svingen 
pukkverk, verken overfor arran-
gør MEF eller de øvrige utstil-
lerne, men at det trolig er blitt 

for mange messer å betjene for 
veldig mange MGF-medlemmer 
dette året.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Travelt Eva Maria Utvåg og Ole Martin Hay i Volmax Råde betjente alle som ikke fant Volvo Maskin blant 
utstillerne.

Stemning
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Bobcat fortsetter å pøse ut nye 
modeller i markedet, og kom-
paktlasterne er intet unntak. 
Hjulvarianten S850 og bel-
tevarianten T870 er originalt 
USA-produsert og de største 
fra den kanten noen sinne. 
Maskinene rakk ikke fram til 
Norge i tide til visning i Hal-
den. Bobcat/Doosan-salgssjef 
Paul Otto Endresen hadde mer 
enn nok med å holde interes-
serte i Svingen stangen ved 
hjelp av hjulmodellen S650 
som ble lansert på Bauma, og 
som har mange liknende egen-
skaper.
- Sammenliknet med tidligere 
modeller har de to største 

modellene betraktelig høyere 
skyvekraft, høyere motoref-
fekt, større løftehøyde og mer 
standardutstyr, sier Endresen.
Mye av Bobcats popularitet 
skyldes ikke minst det enormt 
store utvalget av redskaper 
som kan koples rett på maski-
nene, ifølge Endresen.

Egne motorer
H&H Maskin var også på
plass, blant annet med det 
siste av belte- og hjulgravere 
fra Yanmar. Beltevarianten 
SV100-1 avløser 10-tonneren 
SV100 og representerer en helt 
nye grunnkonstruksjon fra den 
japanske produsenten, ifølge 

partner Hans Christian Hagen i 
H&H Maskin. Yanmars grave-
maskinserie omfatter ti model-
ler fra 600 kg til 10 tonn.
- SV100-1 kom til landet ak-
kurat i tide til utstillingen, så 
det må være lov å kalle den 
absolutt helt ny med norsk 
premierevisning her i Halden, 
sier Hagen og viser blant annet 
til økt totalvekt, større løfteka-
pasitet, vannkjølt motor, la-
vere støynivå og mer oversikt 
fra hytta.
Også den utstilte hjulmodellen 
tilhørte Yanmars aller seneste 
konsept. Den japanske pro-
dusenten er blant de ytterst 
få som bruker egne motorer i 

hele maskinparken.

Hymax AS uteblir sjelden når 
det lukter maskinutstilling, 
og igjen stilte brumunddalim-
portøren med et nytt maskin-
merke.
- Giant er en helt ny hjul-
lasterserie med opphav i Hol-
land, og dette er urpremiere 
for maskintypen i Norge, sier 
Hymax-selger Kenneth Aune. 
Kontakten med Giant oppsto 
på Bauma i vår.
Maskinene kommer i nesten 
20 varianter fra 800 kg til 3,7 
tonn, og konkurrerer derfor 
ikke med representasjonen av 

NESTEN SOM NYTT PÅ N

Nesten ny Paul Otto Endresen foran Bobcat S650. Nytt konsept Hans Christian Hagen med ny Yanmar SV100-1.
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NYTT
italienske Venieri-hjullastere 
som er nummeret over i stør-
relser.
- Konkurransen er ekstra hard 
i dette hjullastersegmentet, 
og med mange produsenter på 
banen. Vi akter å bite godt fra 
oss. Giant kan fås med lavere 
løftepunkt, men da til gjen-
gjeld med større tipphøyde. 
Og løftekapasitet høyere enn 
maskinens egenvekt. 
Dessuten er redskapsutvalget 
er stort, sier Aune og viser til 
muligheter for spesialleveran-
ser fordi Giant har lagt seg på 
en fleksibel produksjonsme-
tode framfor storproduksjon 
på samlebånd.

Beck Maskin AS opplever 
stadige oppturer med fjorår-
ets nyervervede Case-repre-
sentasjon og det mangeårige 
Hanix minigraver-agenturet 
som lokomotiver. Ifølge mas-

kinselger Gunnar Hatlen var 
flere enn hver fjerde nysolgte 
minigraver i 2009 en Hanix-
variant.
- Og etterspørselen etter dette 
merket ser ikke ut til å avta. 
Bare kort tid etter åpningen av 
messa her lørdag har jeg hatt 
flere besøkende som kikker 
på nettopp Hanix’ene, både 
tidligere og mulige nye kun-
der, sier Hatlen som alt i alt 
hadde med et stort utvalg fra 
selskapets brede maskinpalett. 
Beck Maskin opererer i flere 
land i Norden og Baltikum, og 
har etter hvert opprettet et eget 
sentrallager i Nord-Europa for 
blant annet Hanix-maskinene.
- Også Case er kommet godt i 
siget etter at vi fikk agenturet 
i fjor. Nå er vi koplet direkte 
opp mot det internasjonale 
nettverket og stiller dessuten 
ekstra sterkt i markedet med 
et gunstigere prisnivå. Særlig 
er posisjonen sterk for hjullas-

termodellen 721 på 15 tonn og 
beltegravervarianten CX75SR 
på 8 tonn, sier Gunnar Hatlen.

To nyslåtte debutanter i Svin-
gen, og samtidig konkurrenter, 
hadde fått utstilingsplass side 
om side.
- Vi opererer en del inne på 
hverandres område ja, men har 
også en god del ulik tilnær-
ming, sier Lars Torstensen og 
Thomas Abrahamsen i Abax 
AS med elektronisk kjørebok 
som spesialområde. Fem meter 
unna er Guard Systems AS på 
plass anført av Pål Teigen og 
Rune Berg med hovedvekt på 
flåtestyring av lastebilparken, 
men også gjerne av anleggs-
maskiner.
Guard Systems har holdt på 
siden 1992, mens Abax kun 
har et års tid på baken, men 
53 ansatte og 1.100 leverte 
elektroniske kjørebøker som 

ifølge Torstensen er til fordel 
både for bedriften og ansatte 
med firmabil fordi all kjøring 
dokumenteres og innfrir skat-
temyndighetenes krav. I mot-
satt fall risikerer hver enkelt 
store skattepåslag selv om det 
er uberettiget.
Flåtestyringens fortrinn går på 
full kontroll over all kjøring, 
spesielt med biler og maskiner 
på utleiebasis i og med at all 
bruk registreres.
- Maskinleie avtales ofte 
innenfor faste klokketimer, 
men kjøring foregår gjerne 
utenom avtalefestet tid, sier 
Pål Teigen. Felles for begge 
selskapene er at det de mar-
kedsfører er norskutviklede 
systemer med høy anerkjen-
nelse overalt.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Hollender Kenneth Aune med premiere for Giant hjullastere. Minigravere
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MER ENN BARE

BLÅ METALLIC    
MÅNEDENS BIL MITSUBISHI ASX

Pris testet modell: 337.900 kroner
Motor: 1,8 liter MIVEC TDI, 115 hk/300 Nm
Totalvekt/nyttelast: 2.060/535 kg
Tilhengervekt: 1.400 kg

10,6 sek/185 km/t
6,9/5,7/5,0 liter/100 km (by/blandet/landevei)
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Mitsubishis nye kompaktSUV 
ble introdusert i juni, og mar-
kedsføringsmessige forklaringer 
ligger bak den massive kampan-
jen med blåfargede ASX denne 
sommeren. Men den kommer 

eksemplar i titanum grå metal-
lic, og dessuten sett både hvite, 
brune og røde varianter.  Bare så 
det er nevnt.
Etter en helgs utprøving un-
der ulike kjøreforhold kan vi 
godt forstå folks umiddelbare 
begeistring for nykomlingen i 
segmentet som populært kalles 
folkeSUV-markedet. Et ekstra 
smart trekk ved ASX er dessuten 
valgfriheten mellom kun for-
hjulsdrift eller 4x4. 1,8 TDI-mo-
toren på 115 hk er tilgjengelig 
i begge utgaver. På den måten 
kan nykommerens øvrige bruks-
egenskaper fås også for dem 
som ikke trenger 4x4, og det til 
en langt rimeligere pris. Faktisk 
hele 77.500 kroner billigere med 
samme motor hvis du samtidig 
gir avkall på en ørliten porsjon 
ekstrautstyr. Da får du til og 
med 25 mm mer bakkeklaring 
enn med 4x4, ifølge de tekniske 

-
vis 195/170 mm). Velges 150 
hk-versjonen av TDI-motoren 
koster den 389.900 kroner in-
kludert ekstrautstyret som følger 
med. Går du for den rimeligste 
forhjulsdrevne bensinmotorver-

sjonen på 1,6 liter og 117 hk, 
slipper du unna med 231.000 
kroner. Alle ASX-versjoner har 
stopp/start-automatikk.
Bak rattet opplever vi ASX som 
litt pregløs uten særegne kjen-
netegn, men lettehåndtert, trygg 
og med god sikt framover og 
til sidene. Blindsonene er godt 
dekket av svært gode utvendige 

speil. Og vi noterer oss at japa-
nerne tydeligvis har begynt å 
forestå betydningen av seter med 
god støtte under lår og mot kors-
ryggen. Bra! Instrumenteringen 

mest brukte betjeningsknapper 
og -spaker er organisert rundt og 
på rattet. De som sjelden brukes 
er stort sett ute av syne. Det 
meste av det siste av teknologi 
innen media, kommunikasjon 

og navigasjon er på plass midt 
på dashbordet og betjenes via et 
vell av trykknapper akkurat der. 
Men klimapanelet like under er 
lett forståelig å bruke. Dessuten: 
Minimalt anvendt aluminiumsi-
mitert plast på dashbordet er 
også et pluss i våre øyne. 
ASX leveres med kun med 
manuell girkasse, og da er det 

godt å oppleve at sekstrinnsme-
kanikken fungerer som den skal. 
Men med 275 Nm tilgjengelig 
allerede på 1.500 omdreininger 
burde girutvekslingene vært 
mer tilpasset motorkraften. 
1.900 avleste omdreininger på 
turtelleren i 6. gir i 100 km/t er 
etter vår mening unødvendig 
høyt. Også girskiftindikatorens 
rådgivning tilsier at motoren har 
ork nok. Motoren reagerer for 

øvrig superkjapt på pedalbruk 
og girskift, og har gode aksele-
rasjonsevner.
Hjulopphengene er solide og 
stødige McPherson foran og 
multilink bak. Men vi synes 
fjæringskarakteristikken er vel 
myk, og noterte under passering 
av fartshumper i lav hastighet at 
det ikke skulle mye mer til før 
fjæringen foran bunnet. Og bak 

-
perne. Under vanlig kjøring på 
norsk veistandard uten passasje-
rer og bagasje er ASX imidlertid 
svært veloppdragent komforta-
bel, nesten fri for krengningsten-
denser, leverer gode tilbakemel-
dinger via rattet og svarer med 
perfekt retningsstabilitet.
Plassmessig ligger ASX godt 
an. To passasjerer har mer enn 
god boltreplass i baksetet, men 

heller beskjeden takhøyde. Som 

temmelig snaut med bagasje-
plass, men lengden på dørken 

tror sjansen er temmelig stor for 
at ASX etter en tid også kom-
mer i en Peugeot-versjon og en 
Citroen-versjon, slik Mitsubishi 
Outlander også leveres kamu-

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

-
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MASKINTEST SUNWARD SWE60

STABIL OG FØL S
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L SOM KINESER

Hyttestandarden på kinesiske anleggsmaskiner var 
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Karakterboka
Hytte
Sikt 4,0
Plass 3,5
Ergonomi 4,0
Instrumentering 3,5
Hytteklima 4,0

Følsomhet 4,5
Hurtighet 4,0
Styrke 4,0

Motor/drivverk
Transporthastighet 3,5

Daglig vedlikehold 4,0
Atkomst ved service 4,0

Totalt 3,9

MASKINTEST SUNWARD SWE60

Sunward-maskiner i Sverige 
selges i blå og rød farge, mens 
den originale turkise fargen er 
beholdt i Norge. Når dessuten 
hydraulikken er myk og følsom 
og maskinen i seg selv stabil, er 
Sunward SWE 60 med en svært 
konkurransedyktig pris etter min 
mening et interessant alternativ i 
denne maskinstørrelsen.
Jeg har tidligere testet to gra-
vemaskiner fra Sunward (ikke 
omtalt i Anleggsmaskinen, 
red. anm.), en på 4,7 tonn og 
en på 22 tonn. Maskinene 
ble markedsført under navnet 
Goransons og ble levert i far-
gene rødt og blått. (Fargene er 
opprettholdt etter svenskenes 
tilbakeføring til originalnavnet, 
noe som forklarer de avvikende 
fargene fra original turkis farge 
på bildene i denne artikkelen, 
red. anm.)

Hytta
Maskinen har en romslig hytte 
med god sikt og i tillegg bra 
med plass til både lange ben 
og ekstra store skonummer. 
Frontruta kan slås opp med et 
enkelt håndgrep via en veldig 
bra mekanisk løsning. Et tips til 
Sunward er å få på plass en li-
ten beskyttelseskant aller øverst 
for å holde eventuelt regnvann 
ute av selve hytta med vinduet i 
åpen tilstand.
Lydnivået i hytta får godkjent 
karakter, faktisk har jeg kjørt 
gravemaskiner av langt mer  
velrenommerte merker med 
høyere støynivå. For øvrig sup-
pleres arbeidsmiljøet av et godt 
varmesystem, AC-anlegg og en 
førerstol med mange innstil-

gjøre rent. Displayet har også et 
bra design, men jeg er mindre 

fornøyd med plasseringen av 
panelet med knotter for vin-
duspusser, lyskastere osv. Når 
armene hviler på armlenene 
dulter de lett borti knottene 
under kjøring.

Når vi ser nærmere på hy-

maskinen er stillegående under 
kjøring, helt uten hvining eller 
andre ulyder som nå og da fore-
kommer på enkelte maskiner. 
Jeg opplevde hydraulikken som 
svært myk og følsom, med hur-
tigheten på plass når den trengs. 
Her må jeg legge inn et forbe-
hold fordi maskinen ble testet 
uten tiltrotator, og med det på 
plass kan følsomheten påvirkes 
om man ikke har mulighet til å 

ekstra vekten.
Jeg kjørte maskinen i to dager 
og den satt bra i hendene fra 
første stund. Nå skal det også 
nevnes at jeg alltid er ekstra 
hard i bedømningen av hydrau-
likk fordi det er viktig for føre-
ren at denne fungerer og for at 
han/hun skal ha det bra etter en 
lang arbeidsdag.

Motor/drivverk
Maskinen henter kreftene fra 
en Yanmar-motor som yter 51 
kW ved 2.500 omdreininger, 
og leverer et dreiemoment på 
183 Nm. Motorstyrken holder 
mer enn nok for å drive både 
hydraulikk, sving og belter. 
Lydnivået utenfor maskinen 

-

leggsarbeiderne som jeg hadde 
med meg under testkjøringen.
Beltene av stål har gummiklos-
ser fastskrudd på leddene, og 
det er en smart konstruksjon. 
Det er jo faktisk slik at stål-
belter gir en mest mulig stabil 
maskin, samtidig som gum-
miklosser farer mer skånsomt 
fram mot underlaget. Med to 
hastigheter og en maksimalfart 
på 4,5 km/t gir jeg klart god-
kjent for denne maskintypen.
Service/daglig vedlikehold
SWE 60 er en veldig service-
vennlig maskin, med stor mot-
orluke bak som gir god atkomst 
til det meste rundt motoren.
Hydraulikkpakka sitter lett 
tilgjengelig på høyre side under 

gunstig plassert, og jeg deler ut 
et ekstra pluss for tankpumpa. 
Det er bra for miljøet å slippe 
slabbing og søl med masse dun-
ker og fat, en ellers vanlig fore-
teelse med maskiner i denne 
størrelsen. Og de midtmonterte 
støtterullene på hver side av 
undervogna gjør det enkelt å 
rengjøre denne delen av maski-
nen etter endt arbeidsdag.
Hvis jeg husker rett ble jeg 
svært overrasket over ytelsene 
forrige gang jeg testkjørte en 
Sunward (Goransons, red. 
anm.). Det er jeg også denne 
gangen, og jeg konstaterer uten 
videre at kineserne med årene 

gravemaskiner.

I  RONNY LARSSON
I Foto HARALD JONSSON

lange ben og ekstra store 
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Standard Tekniske data
Tjenestevekt netto 6.300 kg
Motor Yanmar 4TNV94L

51 kW (69 hk)
v/2.500 o/min

Max. hastighet 2,7/4,5 km/t
38,8 kN

Max. gravedyp 3,925 m
5,755 m

Max. rekkevidde 2,285 m
Lydnivå 94,8 dB(A) ) 380.000 kroner pluss 

avgift
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lle dystre spådommer om å gape over alt for mye 
til alt for lav pris ble grundig gjort til skamme da 
SPA nylig avsluttet Rv 108 Kråkerøyforbindelsen 
til fastsatt kontraktssum på rundt regnet 130 mil-
lioner kroner. Anbudet lå 40 millioner kroner 
under nest laveste tilbud. (Se Anleggsmaskinen nr. 
6/2009).
Nå er enda en avtale skrevet under sammen med 

Statens vegvesen for en ny todelt Rv 108-strekning i samme område. 
Kontrakten er verdt 55 millioner kroner, og ingen mumler lenger i 
krokene omkring prispolitikken i SPA. 

NYTT VEIOPPDRAG
I NABOBYEN

Mosseveien i rivalbyen Fredrikstad. 

A
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Så i disse dager tar selskapet fatt på ombygging av 1.150 meter av 
den såkalte Mosseveien i Fredrikstad inkludert gang/sykkelvei og 
kollektivfelt på hver side, samt to rundkjøringer.
- Mellom våre to kontrakter kommer en bru som Skanska tar seg 
av sammen med tilhørende tilløpsfyllinger. Peab skal stå forfun-
damenteringen. Anbudssummen vår er på langt nær like stor som 
forrige Rv 108-oppdrag, men så er det da ingen tunnel involvert 
denne gangen, sier daglig leder Erik Gressløs i Sarpsborg Park & 
Anlegg.

Fra to til 100
Like fullt er jobben både komplisert og omfattende.
- At vi igjen vinner en slik anbudskonkurranse tyder vi som et tegn 
på at dette er et område hvor det er plass for oss å konkurrere, og 
ikke minst mot de store riksentreprenørene. Så har da også satsin-
gen vår de seneste årene tydelig gått i retning av samferdsel og in-
frastruktur, områder der nettopp de store aktørene er svært aktive. 
En rask kikk på bedriftshistorikken belyser hva Gressløs mener. I 

1997 var SPA et tomannsforetak. Selskapet har altså ikke bare vokst 
i lengden, men også i full bredde. I dag sysselsetter selskapet 100 
personer som sørger for 250-300 millioner kroner i årsomsetning. 
Maskinparken består av nærmere 40 rene anleggsenheter supplert 
av to knuse- og sorteringsverk samt ymse andre motordrevne red-
skaper og kjøretøyer. Park-satsingen utgjør en betydelig andel av 
oppdragsmengden.

Prosesser
Utviklingen har krevd en radikal omorganisering fra tida da to 
gründere sto for alt ansvar for absolutt alt, til at nye personer har 
kommet inn utenfra og tatt sine andeler av totalansvaret.
- Den voldsomme veksten har gjort denne omorganiseringen helt 
nødvendig, samtidig som gründerne både vil og skal få delta videre 
i den daglige driften, sier anleggsleder Per Stang.
Omlegging og nytenkning innebærer alltid smertelige og kostbare 
prosesser.
- Da vi sikret oss Kråkerøyforbindelsen som også inkluderte en 

Breier seg Per Stang (t. v.), Frode Martinsen og Erik Gressløs starter nå på et nytt og stort oppdrag langs Rv 108 i Fredrikstad, et resultat av kraftig 
omorganisering og god vekst i bredden over lang tid.
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VOKSESMERTER  
HØRER MED
HMS, kvalitetssikring og intensivert innsats mot sykefravær 
har tatt mye tid i prosessen for å gjøre SPA til en 

kun ren maskindrift.
- Men å satse målrettet for å bli en større aktør innebærer 
også muligheter til å styrke en del spesialområder, sier Erik 
Gressløs.
Finsliping av renommé, rykte og intern bedriftskultur hører 
også med til voksesmertene. Og feil som gjøres må vris til 
noe positivt ved å først rette dem opp, og deretter ta lærdom 
av dem, lyder mantraet.
- Langtidsfraværet har tidligere vært en utfordring med et 
registrert sykefravær på 5 prosent. Hittil i år er samlet fravær 
på grunn av sykdom nede på 2,8 prosent. Og kortidsfraværet 
er på lave 0,5 prosent. Jeg er sikker på at noe av årsaken 
ligger i at vi har ansatte med høy arbeidsmoral og et godt 
arbeidsmiljø. Men vi er ydmyke på at vi sikkert kan bli 

egen inntreden i SPA fra Statens vegvesen har hatt endret 
organisering og fornyelse av administrative rutiner som en 
stor del av arbeidsoppgavene.

lang tunnel, var det helt avgjørende at vi klarte å holde budsjettene. 
En smell på kostnadssiden ville i verste fall bety konkurs i og med 
at det oppdraget alene tilsvarte et helt års normal omsetning for 
selskapet i 2008. De ansatte sto for en fantastisk innsats ved å få 
prosjektet i land, sier Gressløs.

Hjembyen på gang
Mange ansatte i selskapet er mer enn villlig til å jobbe med både 
små og store oppdrag. Derfor takler SPA veldig godt å ha et 30-tall 
prosjekter i størrelsesorden 10.000 kroner til 100 millioner kroner 
gående samtidig, ifølge Gressløs.
Lokalt har det så langt vært mest å gjøre i Fredrikstad, men nå er 
mye snudd og hjembyen Sarpsborg er på full fart etter. 
- Akkurat nå er vi Sarpsborg-engasjert i nybyggene Science Center, 
Infotjenester, Technoterm Kampenes og i rene anleggsprosjekter i 
form av eksempelvis Skjeberg kunstgressbane og prosjekt ”Utskif-
ting av jord i barnehager.” Parkdelen av virksomheten vår er med 
andre ord også aktive i markedet vi opererer i, som omfatter hele 

Østfold samt Oslo og den nærmeste fliken av Akershus, opplyser 
prosjektleder Frode Martinsen.

Gode på park
Nettopp høy egenkapasitet og kompetanse på park- og anleggsgart-
nerdrift har bidratt til at de to store Rv 108-oppdragene kom trygt i 
havn, tror Erik Gressløs.
- Moderne infrastrukturoppdrag som for eksempel veianlegg i byer 
og tettbygde strøk består nesten alltid av en stor andel forskjøn-
ningsposter som fordrer park- og anleggsgartnerinnsats. Vi slip-
per å legge disse oppgavene ut til underentreprenører. Fortrinnet 
er viktig for oss når konkurransen om oppdragene er hard. Både 
Kråkerøyforbindelsen og dette siste mosseveiprosjektet er to slike 
eksempler, tror Erik Gressløs.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Signert Kontrakten underskrives av Tor Stabbetorp i Statens vegvesen 
(t.v.) og Erik Gressløs. (Foto: SPA)

 Erik Gressløs foran nordre åpning av den nå ferdige Bjøl-
stadtunnelen.
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NATURGIT

i menneskehetens 
tidsskala.
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ITT OG GRØNN 
ENERGI
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Stående trær i nor-
ske skoger utgjør 
totalt rundt 715 
millioner kubikk-
meter, tilsvarende 

1.430 TWh energi. Energi-
mengden i form av årlig til-
vekst er beregnet til 117 TWh. 
I tillegg kommer gjengroingsa-
realer, bark, stubber, røtter og 
greiner (grot), i henhold til en 
utregning i regi av Landbruks-
departementet.

-
tømmelig lager av geotermisk 
energi med tilnærmet uendelig 

S

Bergvarme Funksjonsskisse 
over geotermisk varme-
kraftverk (Ill: NCGER)
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Naturen rundt oss er i seg selv et supermarked 
med mengder av gode tilbud på fornybar 
og miljøvennlig energi. To av mange slike 

skoger og i fjellgrunnen rett under føttene våre.

varighet som kan utnyttes via 
etablering av energibrønner til 
oppvarming.
2007 er året det så langt er blitt 
produsert mest energi i Norge, 
totalt 137 TWh basert på 
vannkraft, vindkraft og fossile 
energikilder. Gapet mellom 
reelt årlig energibehov og res-
sursene som ligger uutnyttet 
i skog og den uuttømmelige 
berggrunnen er altså ikke full-
stendig uoverkommelig. Deler 
av det kan på kort sikt dekkes 
inn ved økt bruk av biomasse 
og energibrønner lokalt. Der 

behovet er størst vil bruk av 
slik fornybar energi dessuten 
gjøre nye såkalte monstermas-
ter for overføring av elektrisk 
kraft mellom landsdeler og 
skjemmende vindmøller i kyst-

Norsk spisskompetanse
Flere av landets skogsentre-
prenører og brønnborere sitter 
på både kompetanse, teknisk 
utstyr og kapasitet til å utnytte 
disse alternative og fornybare 
energikildene til fulle. Men 
økonomien i slik utvinning 

hemmes fortsatt av samfun-
nets langvarige avhengighet av 
makt som er overlatt til tunge 
aktører innen bransjer som job-
ber med fossile energikilder. 
Tilskuddsordningene er heller 
magre i forhold til offentlig 
satsing i andre land.
Likevel arbeides det intenst 
i både skogsentreprenør- og 
brønnborerbransjene med å 
utvikle mer effektive og ra-
sjonelle metoder for høsting, 
bruk og utvikling av biobaserte 
råstoffer og energibrønner/geo-
termisk energi som erstatning 

for elektrisk energi, i første 
rekke til oppvarming.
Frigjøring av den miljøvenn-
lige og urnorske vannkraften 
til å dekke inn andre formål 
betyr mindre behov for energi 
fra fossile kilder som olje og 
kull. 

eksempler på at det faktisk 
skjer noe innen biomasse- og 
geotermisk energiproduksjon 
her til lands, selv om stimulan-
sene fra myndighetenes side 
angivelig fortsatt ligger på 
U-landsnivå.

GODE TILBUD PÅ 
GRØNN ENERGI

Kilder: Senter for fornybar energi (SFE), Norwegian center for 
geothermal energy research (NCGER), NVE, NILS, UMB. 
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Positivt regnskap
Mange vil hevde utslippsregn-
skapet blir negativt ved mas-
kinell høsting og produksjon 
av biomasse til oppvarming. 
Men i virkeligheten er ener-
giforbruket og CO2-utslippet 
ved slik produksjon betraktelig 
lavere enn den varmeenergien 
som det produserte trebrenselet 
representerer, ifølge en studie 
utført av Universitetet for 
miljø- og biovitenskap (UMB) 
og Norsk institutt for skog og 
landskap (NISL).
Også produksjon av vanlig 
ved som brensel har høy ener-
giavkasting i forhold til CO2-
utslipp. Tilført energimengde i 

gjennomsnitt ble funnet å være 
så lavt som 3-4 prosent av 
energimengden i brenselet.
Like fullt er skogsbrensel en 
svært liten utnyttet ressurs til 
energibruk i Norge. Alternativt 
blir slikt virke liggende i sko-
gen og råtne, med tilsvarende 
utslippsmengde av CO2 som 
når det forbrennes, skjønt over 
et mye lenger tidsrom. Utnyt-
telse av denne ressursen til 
biobrensel er ifølge UMB og 
NISL svært miljøvennlig og 
energiøkonomisk.

Geotermisk utnyttelse
Bergarter som viser nok 
porøsitet og permeabilitet 

(gjennomstrømningsevne) er 
særdeles godt egnet for å eta-
blere anlegg for geotermisk 
energiproduksjon. Metoden 
innebærer å bore et beregnet 
antall dype hull i berggrunnens 
øvre lag og ved hjelp av et 
pumpesystem hente oppvar-
met vann fra disse brønnene. 
Innholdet av energi avgis i en 
varmeveksler og sendes ned i 
brønnene igjen for å hente opp 
mer energi i form av varmt 
vann. Systemet er særdeles 
godt egne for sesongavhengig 
oppvarming og avkjøling av 
alle typer bygninger.
Produksjon av jordvarme til 
oppvarming er i dag svært van-

lig i minst 25 land. Island og 
New Zealand er to eksempler 
på land med høy utnyttelse.
Mye ny kunnskap om energi-
brønner og effektive varme-
pumper har ført til økt aktivitet 
innen etablering og bruk av 
energibrønner også her til 
lands.
For å utnytte geotermisk energi 
til produksjon av elektrisk 
strøm må borehullene være 
minst 3.000 meter dype. Land 
som USA, Filippinene og Me-
xico er kommet lengst på dette 
området.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Biovarme Grot på vei ut av skogen.
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Hammerfest Tromsø Larvik
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Mandal Trondheim Fagernes
Verdal Alta Hamar

Kristiansand Ski Støren
Fredrikstad Stjørdal Tiller

Orkanger Eidsvåg Eidsnes
Sandnes Kvalvåg Oppdal

Harstad Dverberg Jessheim
Tynset Gjøvik Stathelle
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om nyslått aktør på 
området bioenergi så 
Kenneth R. Knudsen 

seg nødt til å satse på stordrift 
dersom innsatsen skal gi avkast-
ning nok til å dekke investerin-
ger, driftsutgifter og noe å leve 
av selv.
- Sverige har et umettelig behov 

er til sammenlikning et U-land 
på området bioenergi, men rå-
der samtidig over mengder av 
råvarer som ikke blir utnyttet til 
formålet, sier Kenneth R. Knud-
sen til Anleggsmaskinen.

SATSER I DET 
SVENSKE MARKEDET

Daglig leder Kenneth R. Knudsen i Ryan-
tech AS henter råvarene til produksjon 

av skogsflis i norske skoger, men har 
valgt Sverige som mottakerland for 

de inntil 170 kubikkmeterne med 
løs flis som hver time spys ut 

av den nyinnkjøpte Jenz-flis-
kutteren på MAN-chassis.

S

Framtid Kenneth R. Knudsen 
satser på bioenergi ut fra 
vissheten om at verden aldri vil 
oppleve dalende etterspørsel 
etter energi. I alle fall ikke så 
lenge den er grønn.
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Utviklingen i Sverige går i 
rasende fart, og 2009 var det 
første året som svenskene gjorde 
bruk av mer bioenergi enn olje 
i samlet nasjonal energiproduk-
sjon. Målet hos broderfolket i 
øst er at 50 prosent av alt energi-
behov skal baseres på fornybar 
energi, noe bioenergi også er 

- Derfor satser jeg på leveranser 

svenske mottak, men produsert 
av norske råvarer, sier Knudsen, 
som håper norske myndigheter 
snart setter inn støtet som skal 
til for å få virkelig fart på bruk 
av bioenergi her til lands.
- Vi har etter hvert fått ganske 
mange anlegg, men de er ofte 
veldig små og har derfor spesi-

han, og viser til fraksjoner og 
fuktighetsinnhold.

42-åringen har 20 års erfaring 
innen utvikling av spisstekno-
logisk utstyr fra Forsvaret. Han 
har lenge sett mulighetene innen 

grønn energi, og forlot Forsvaret 
etter et års grubling for å  satse 
på det aller siste innen teknologi 
i bioenergibransjen.
- Jeg har inngått avtaler med 
norske skogeierforeninger og 
andre bransjeaktører om uttak 

på døra hos de svenske motta-
kene. Grunnen til at jeg tør satse 
er rett og slett at det ikke er noen 
vei utenom å ta i bruk mer og 
mer fornybar energi i årene som 
kommer. Dette er et område som 
kommer til å øke på uansett, sier 
Kenneth R. Knudsen.

Grot fra store deler av Sør-Nor-
ge i form av topper og generelt 
hogstavfall, samt annet kjerr og 
kratt som åker- og veikantvek-
ster og lavkvalitets massevirke 
blir kjørt fram til vei med lass-
bærer til steder han kommer til 

sin.
-

tainere til terminal eller kai for 

eksport til mottak i Sverige 
inngår i Ryantechs drift.
- Alt i alt er mange aktører in-
volvert med avtaler framover i 
et treårs perspektiv. Etter en noe 
tung oppstart i enkelte forhand-
lingsmøter løsnet det hele raskt, 
og det ser nå veldig bra ut, sier 
Knudsen.

Langt bak i feltet
Målet i norsk politikk på om-
rådet fornybar energi per i 
dag, er å øke andelen av total 
energibruk med 14 Twh til i alt 
30 tWh i 2020. Men bransjene 
innen grønn energi lider under 
rammebetingelser som ikke er 
all verden. 
Statlige tilskuddsordninger 
forvaltes svært kortsiktig, og er i 
tillegg ifølge bransjen også totalt 
uten forutsigbarhet.
- Andre land forvalter tilskudds-
ordninger med ti til 15 års 
horisont. Hos oss er det kun ett 
og ett år som gjelder, og ofte 
endra kortere tidsperspektiv, 
sier Knutsen og viser til 2009 da 
utgangspunktet for tilskudd til 

utnyttelse av bioenergi ble satt 
til 10 millioner kroner.

Kjempepotensial
For 2010 økte potten til 22 mil-
lioner kroner.
- Men tilskuddet var oppbrukt 
allerede i juli-august, så den ble 
til slutt økt til 32 millioner for 
inneværende år. Området bio-
energi har et kjempepotensial. 
Det gjelder bare for myndighete-
ne å se markedet og mulighetene 
og samtidig sørge for viderefø-
ring med forutsigbare rammer 
slik at bransjen kan forholde 
seg til det som gjelder og går 
til enhver tid, sier Fredrikstad-
mannen som tross en tungrodd 
tilskuddsordning har klokkertro 
på framtida.
- Grønn fornybar energi er kom-
met for å bli. Det vil aldri bli 
mangel på etterspørsel, ganske 
enkelt fordi verden aldri vil opp-
leve et dalende behov for energi, 
sier Kenneth R. Knudsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Spissteknikk
og imøtekommer absolutt alt av de nyeste miljøkravene. R-en i navnet 
Kenneth R. Knudsen er forkortelse for Ryan, som også forklarer 

”Sverige har et umettelig 

Norge er til sammenlikning 
et U-land på området bio-
energi”
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Chassiset er et MAN 6x4-4 
med betegnelsen T6S 28-

tillatt totalvekt på 28 tonn 
og er utstyrt med en motor 
som yter 480 hk. Driftsklar 
vekt er oppgitt til 24,5 tonn. 
Maksimal kjørehastighet på 
vei er 80 km/t. Aggregatet 

har en teoretisk kapasitet på 

per time, og kan håndtere 
virke med diameter på opptil 
65 cm. Kranen kommer fra 

en spesialkonstruert Cranab 
CE280 for håndtering av 
biomasse med maksimal 
gripevidde på 1,5 meter.

Alt i alt har Kenneth R. 
Knudsen satset på det aller 
siste av teknologi også 
hva angår miljøvennlighet 
og utslippskrav under 
bruk. MAN-motoren 
imøtekommer de nyeste Euro 
5 utslippskravene, og er derfor 

boligområder. Ekvipasjen 

anses som markedets mest 
stillegående. Ryantech 
Energy AS jobber med en 
PEFC-godkjening for hele 
virksomheten.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

HJULGÅENDE
SPISSTEKNOLOGI

og utslipp.

Nystartet
langsiktige leveringsavtaler med svenske mottakere.
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Samarbeidsprosjektet ble dratt 
i gang på Løken gård ved 
Hønefoss før sommerferien. 

hundre meter av en av Norges 
viktigste 300 KV kraftlinjer 
fra Hallingdal via Nordmarka 
til Oslo kryssende over 
gårdseiendommen sin. Samlet 
areal under kraftgata er altså 
betydelig, men båndlagt og 

altså ikke dyrkbart. Arealet 
gror derfor raskt igjen med 
hyppige behov for rydding.
- Korridorene bør utvikles best 
mulig visuelt og kan fungere 
som ferdselskorridorer, men 
biomasse som ligger igjen 
etter rydding hindrer fri 
ferdsel. Kraftgatene kan også 
ha betydning for livsmiljø 
for planter og dyr, og i dette 

tilfellet opparbeider grunneier 
beiteområder for egne husdyr 
i kraftgatene vi nå rydder, sier 
Øystein Vildmyren i Statnett 
om ryddeoperasjonen som nå 
er avsluttet på Løken gård.

Hele verdikjeden
Ryddesjauen på Løken gård før 
ferien hadde mest symbolsk 
verdi. Alvoret bakom 

samarbeidet mellom Statnett 
og NISL har langt videre 

delmål som for eksempel 
utprøving av maskiner 
og utstyr for avvirkning 
av biomasser i kraftgater, 
bergning og lokalisering av 
mengder biomasse og effektiv 
skjøtsel etter rydding.
Uttakene av biomasse 

STARTER  KRAFTFULLT 
Statnett og Norsk institutt for skog og landskap (NISL) har startet et samarbeid om rydding 
av kraftgater som samtidig tar vare på og utnytter biomasseressursene som avvirkes. Stat-
nett få sikret strømforsyningen, mens virket fra ferdig ryddede kraftgater nyttiggjøres til 
energiproduksjon eller andre biomassebaserte produkter.

Samarbeid Simen Gjølsjø og Øistein Vildmyren åpner for bedre utnyttelse av ryddevirke fra norske kraftgater. 
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T SAMARBEID

ENORME MENGDER OG AREALER
Statnett holder sin hånd over 10.000 kilometer kraftledninger i kraftgater som jevnlig må ryddes 
for å ivareta forsyningssikkerheten.

Arealet under disse kraftledningene er på til sammen 350.000 daa, hvor 250.000 daa utgjør rene skogsområder. Årlig ryddes bare 
om lag 25.000 daa, som igjen tilsvarer rundt 25.000 kubikkmeter ferdig biomasse. Potensialet for utvinning av mye mer biomasse er 
med andre ord formidabelt, i og med at kraftgatene må ryddes uansett av hensyn til forsyningssikkerheten. Dessuten er relativt sett 
store deler av denne biomassen ganske lett tilgjengelig med tanke på rydding og utnyttelse av maskiner og mannskaper. Mulighetene 
for kostnadsreduksjoner er store med linjerydding kombinert med uttak av salgbart virke.
Normalt blir virket liggende igjen etter rydding, og utgjør dermed store verdier dersom det utnyttes. Ulempene ved å la det ligge 
betyr redusert tilgjenglighet for vedlikehold og beredskap, og hemmer ferdsel fors folk og vilt. Miljø, estetikk og renommé er også 
lagt til grunn for samarbeidsprosjektet mellom Statnett og Institutt for skog og landskap.

skal både registreres og 
optimaliseres, det vil si 
utnyttes på best mulig måte 
også med tanke på bunnlinja 
i et samlet CO2-regnskap for 
kraftgater.

Alt blir liggende
I hele verdikjeden skal det 
tas hensyn til bærekraftighet, 
kostnadseffektivitet og 
estetikk.
- Bakgrunnen er som nevnt 
kravet om sikkerhet for 
strømleveransene og behovet 
for å utnytte bioressursene 
i kraftgatene etter rydding, 
understreker Simen Gjølsjø i 
NISL.
Når kraftgater ryddes har det 
til nå vært vanlig å etterlate 
alt av biomasse uansett 
mengder og avstander til 
nærmeste vei. Men gjennom 
årene er det investert mange 
penger i et betydelig antall 
nye biobaserte virksomheter, 
som for eksempel fjern- og 
nærvarmeanlegg.
- Her kan de hittil uutnyttede 
ressursene utnyttes. Vi ser for 

hvor rydding av selv marginale 
arealer kan tjene som 

varmeverk, ser Vildmyren.

Hindrer virksomhet
Mange steder er kraftgatene 
lagt gjennom skogsområder 
der det er nødvendig med 
såkalt stormfelling av høyvokst 
virke langt til side for området 
under selve kraftgatene. Ikke 
bare inntil en fast bredde, men 
også langt utenfor avhengig 
av mange naturgitte forhold. 
Alternativt må skogen 
avtrappes inn mot kraftgatene 
på en annen måte enn i dag. 
Uansett fører denne typen 
rydding til enorme mengde 
grot som altså bare blir 
liggende til skjemsel og gru.
- Kraftgater kan fungere 
som ferdselskorridorer, 
men etterlatt biomasse 
etter rydding hindrer annen 
ferdsel i kraftgatene med 
maskiner og utstyr. Dessuten 
blir alt annet vedlikehold og 
nødvendig arbeid vanskelig 
for nettselskapene som jevnlig 
må utføre den slags arbeid 

langs linjenettet. Korridorene 
bør derfor utvikles til 
både visuelt og økologisk 
fungerende naturområder, 
og disse områdenes verdi 
for rekreasjon og betydning 
for landskapsbildet og som 
livsmiljø for planter og dyr må 
også trekkes inn i helheten, 
sier Simen Gjølsjø.

Tilbud om kursing
Energibransjen har anledning 
til å felle og kviste alt som 

og utenfor båndlagte arealer, 
men virket blir ikke uten 
videre transportert ut av 
skogen. Mest på grunn av 
mangel på avkastning både 
økonomisk og økologisk 
tradisjonelt sett. Nå som denne 

biomasse kan dette endres på.
- Skogeiersamvirket tilbyr 
bistand til uttransport til 
skogeiere som blir berørt. 
Entreprenørene får tilbud om 
blant annet kursing i lover og 
regler som gjelder for jobbing 
langs kraftlinjer. Og de seneste 
årene er det etablert en del 

entreprenørbedrifter som har 
spesialisert seg på slike drifter, 
sier Øistein Vildmyren.

Utprøving
Andre delmål i prosjektet er å 

maskiner og nytt utstyr og 
gjennomføre modellstudier 
tilpasset norske forhold. 
Dessuten å utvikle og teste 
utstyr og metoder for en mer 
kostnadseffektiv lokalisering 

kraftgater.

fram til verktøy og prosedyrer 
for planlegging av rasjonell og 
kostnadseffektiv utnyttelse av 
skjøtsel etter at kraftgatene er 
ryddet, og estetiske parametre 
hører med. Samtidig skal vi 
utrede CO2-regnskap i norske 
kraftgater både på kort og lang 
sikt lover Øistein Vildmyren 
og Simen Gjølsjø. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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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

LEVERER GEOENERGI P

Her ruller montørene Jan Hustvedt og Atle 
Østby i Sør-Norsk Boring AS ut de aller første 
av i alt 3.000 meter med samleslanger som 

hvert år framover skal bidra til å forsyne 

tilknyttet Høgskolen i Vestfold (HiV) 
med nesten 3 millioner kWh energi til 

vinteroppvarming og sommeravkjøling.

S

På rull Jan Hustvedt og Atle Østby er i 
gang med første rull av i alt 3.000 me-
ter varemepumpeslange for utvinning 
av geotermisk energi ved Bakketeigen 
varmesentral tilknyttet høgskolen i 
Vestfold.

amleslangene skal 
koples sammen med 
i alt 54 brønner som 
er boret ned mot 240 

meters dyp.
Bruk av geoenergi ble fore-
skrevet allerede på plan-
leggingsstadiet for de nye 
bygningene og vil etter hvert 
som årene går spare HiV for 
enorme utgifter til oppvarming 
og avkjøling.
AS Veidekke er byggherre for 
et av de nye byggene tilknyttet 
varmesentralen som fordeler 
energien fra det anlegget. Det 
hele er anlagt over et areal på 
om lag 8 daa som etter hvert 
skal bli en vanlig parkerings-
plass Anleggsleder Tommy 
Pedersen i AS Veidekke re-

gistrerer økende interesse for 
denne typen energiutvinning.
- Vi plukket ut 4-5 firmaer til å 
konkurrere om dette anlegget 
på anbudsstadiet, og fikk inn 
to tilbud der Sør-Norsk Boring 
kom best ut. Det hele skal set-
tes i full drift i april neste år. 
Jeg er kjent med et par andre 
av Veidekkes byggeoppdrag 
i denne regionen der geoter-
misk energi er inkludert, sier 
Tommy Pedersen til Anleggs-
maskinen.
Sammen med formann Oskar 
Hellerud har han fulgt dag-
lig leder Hans Vetle Sjørholt 
og karene hans i Sør-Norsk 
Boring med argusøyne mens 
boringen har pågått.
- Vi kan ikke annet enn 
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TA KONTAKT MED:

Bjørn M. Eriksen på 911 99 692 
ELLER SE:

http://traktorgraver.blogspot.com  

For allsidige graveoppdrag...

For linjearbeid...

For allsidige graveoppdrag...

For linjearbejid...

PÅ RULL
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Over halvveis Hans Vetle Sjørholt, Oskar Hellerud og Tommy Pedersen konstaterer arbeidet med det geoenergianlegget er i rute 
til å stå ferdig i april neste år.

skjønne at dette gir økonomisk 
gevinst på litt lenger sikt, og 
omgående gevinst rent miljø-
messig. Elektrisk energibehov 
for å drive anlegget er lite 
sammenliknet med hva det 
hele leverer, sier Oskar Hel-
lerud.

Sløyfer og kummer
Ifølge Hans Vetle Sjørholt er 
en gjengs tommelfingerregel 
at et slikt anlegg leverer tre 
ganger så mye energi som 
driften krever via elnettet. Noe 
energi må jo ytes for å sette 
systemet i sirkulasjon.
- Her ved høgskolen skal 
energien skaffes fra alle 54 
brønnene via 40mm PN8 slan-
ger som allerede er på plass i 
form av sløyfer helt til bunns 
i hver brønn. Hver av dem er 
boret gjennom rundt 15 meter 
løsmasser øverst og deretter 
videre ned i fjellet. Her i om-
rådet utgjør topplaget sand, og 

vi bruker foringsrør uansett 
type løsmasser, sier Sjørholt.
Hver av brønnene fylles au-
tomatisk med grunnvann, og 
slangesløyfene i hver brønn 
koples i neste omgang sammen 
med den blå og superisolerte 
varempumpeslangen som plas-
seres horisontalt i meterdype 
grøfter og ledes til varmesen-
tralen via sammenkopling i tre 
samlekummer.
- Dette arbeidet er i oppstarts-
fasen og samlet sett danner det 
hele et finurlig og nøye plan-
lagt mønster som gir maksimal 
effekt, forklarer Sjørholt. Det 
er entreprenørselskapet Friis 
og Thorsen AS under ledelse 
av Ole Jørgen Askjem som 
har stått for all graving i dette 
oppdraget.

Vann som medspiller
Vann spiller en hovedrolle 
i mange stadier i driften. 
Transporten av varme fra 

fjellgrunnen og opp og inn til 
varmesentralen skjer via en 
frostvæske i slangene i form 
av en blanding av etanol og 
vann. Anlegget ved Bakke-
teigen varmesentral som det 
heter offisielt, skal fylles med 
33.000 liter av denne væsken.
Grunnvannet har en annen 
rolle. I det aktuelle området 
ligger grunnvannspeilet 20 
meter under bakkenivå, og 
grunnvann er det nok av, iføl-
ge Hans Vetle Sjørholt.
- Grunnvannet overfører 
varmen fra fjellgrunnen nedi 
brønnene til slangen med 
vannfortynnet sprit som igjen 
frakter varmen til sentralen 
der en varmeveksler utnytter 
energien, enten til oppvarming 
via en varmepumpe eller til 
avkjøling.
Et eget gassanlegg sørger for 
å ta unna toppene når vinter-
kulda en gang i blant slår til 
med minusgrader langt nede 

på kvikksølvskalaen. Varme-
pumpa jobber ifølge eksper-
tisen mest lønnsomt når den 
er justert til et nivå tilpasset 
gjennomsnittlig utendørstem-
peratur i vintersesongen.

Teknologisk utvikling
Parallelt med økende interesse 
for bruk av geoteknisk energi 
blant byggherrer og oppdrags-
givere registrerer Sjørholt at 
intens forskning stadig fører 
til teknologiske nyvinninger. 
Som eksempel nevner han 
slangen som ligger i sløyfer 
ned i hver enkelt brønn.
- Slangen har innvendige ri-
fler, akkurat som på et jaktge-
vær. Det betyr at væsken inni 
slangesløyfene via en slags 
turbo-effekt tvinges til maksi-
mal sirkulasjon også på tvers 
av sirkulasjonsretningen, og 
dermed fanger opp maksimalt 
av energien som grunnvannet 
overfører til slangen fra den 
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Superisolert Atle Østby med lageret av 
3.000 meter varmepumpeslange som 
samler og leder magasinert væskebun-
det geoenergi til varmesentralen.  

12.900 bormeter Ole Jørgen Askjem og Hans Vetle Sjørholt ved en av i alt 54 bo-
rede brønner ned til 240 meters dyp. De to slangestumpene skal koples sammen 
med et nett av tilsvarende samleslanger og ledes til en varmesentral via tre spesial-
utstyrte kummer.

MILLIARDER AV ÅR
Geoenergi er en tilnærmet evigvarende og følgelig fornybar energikilde 
samme hvor mye vi mennesker utnytter den. Kunsten er å gjøre det mest 
mulig effektivt.

restvarme fra jordens opprinnelse for ca. 4,5 milliarder år siden. I jordens indre er aktiviteten fortsatt 
svært høy og varme genereres kontinuerlig. Jordens kjerne har en temperatur på rundt 5.000 grader 
C. og det antas at 99 prosent av jordens volum er varmere enn 1.000 grader C.
Alle former for utvinning medfører at energimengden som er tatt opp fra undergrunnen vanligvis 
overstiger den lokale varmeproduksjonen. I teorien vil derfor temperaturen etter noen tiår gå ned slik 
at slik utvinning bør stanses en tid inntil temperaturen igjen er steget.
I praksis fungerer dette annerledes. Selv om varme trekkes ut av grunnen i vinterhalvåret fra et 
avgrenset område, ledes varme tilbake igjen og magasineres når geotermiske energianlegg benyttes 
til avkjøling om sommeren. Grovt regnet går det hele i balanse.
De beste mulighetene for utnyttelse av geoenergi er til oppvarming av alle typer bygninger via 
fjernvarmeanlegg med varmeutveksling i egen sentral. Indirekte kan også geotermisk energi utnyttes 
til produksjon av elektrisitet i vanndampbaserte varmekraftverk.

Kilde: Wikipedia

omliggende fjellgrunnen, sier 
Sjørholt.
Geoenergisentralen kan i til-
efelle framtidig behov, utvides 
med flere brønner og slanges-
løyfer som kan koples rett inn 
på eksisterende anlegg.
- Hele anlegget blir selvsagt 
skjult under bakkenivå og er 
helt usynlig når det er ferdig 
med unntak av de tre kum-
mene. Men hver brønn måles 
inn med GPS og dokumen-
teres slik at alle enkelt kan 
lokaliseres for eksempel hvis 
noe skjer eller anlegget skal 
utvides. Det hele er en genial 
ordning uten behov for verken 
skjemmende høyspentmaster 
eller flaprende vindmøller, 
sier Hans Vetle Sjørholt. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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www.deere.no

John Deere Forestry AS

1270E
Det sterkeste utgangspunktet

Med egenskaper som gir nytt liv i et slitent begrep.
Alle vil være som John Deere 1270E- fleksibel! I sin femte genrasjon er denne 

hogstmaskinen sterkere i både motor, kran, aksler, samt forbedret på mange 

andre punkter.

Grunnkonseptet er alikevel det samme: 1270E er hogstmaskinen som blir til det 

du gjør den til. Den er enkel å tilpasse til både sluttavvirkning og tynning. 

CH7-kranene finnes i tre lengder, valget av aggregater er mange. Den gode 

andrehåndsverdien er også ytterligere et pluss for deg som 1270E- kunde.

PRODUKTIVITET    I    UTNYTTELSESGRAD    I    LAVE DRIFTSKOSTNADER
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SMP Parts AB er markedets største 
produsent av graveutstyr, og har 
dessuten det mest komplette 
produkt programmet for alle typer 
grave maskiner fra 1 til 90 tonn.

Swingotilt ST10
En ny modell for gravemaskiner 
6 - 10 tonn.
Med markedets kraftigste lagring, 
maksimal olje gjennomgang med 
6 kanaler, proporsjonal styring og 
intrigert gripemodul.

Swingotilt ST6 • ST10 • ST15 • ST22 • ST28
• Proporsjonal styring
• Dobbelvirkende tiltsylindre
• Støpt og herdet rotatorhus
• Direkte innfestet eller hurtigkobling
• Intrigerte og avtagbare gripmoduler

®

®
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operATuNN eleN
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andag morgen den 20. september møter bilis-
tene på vei gjennom Oslo sentrum Operatun-
nelen, et sammenhengende tunnelsystem fra 
Ekebergtunnelen til Festningstunnelen – eller 
motsatt. Prosjektet består blant annet av en 
senketunnel under Norges nye nasjonal-
symbol. 

Selve kronjuvelen i det prestisjetunge fjordbyprosjektet sto ferdig 
i april 2008. Operaen i Bjørvika har vakt internasjonalt oppsikt, 
og ikke bare fra høykulturen. Oslos nye turistmagnet kan oppleves 
både fra innsiden, utsiden og oversiden. Med det nye tunnelsyste-

lys i alle ender av 
operATuNN eleN

labyrint Børre Amundsen i Statens Vegvesen tar 
Anleggsmaskinen med på omvisning i tunnellsystemet to uker 
før åpningen av Operatunnelen.

M



MåNedeNs prosJekT OperatUnnelen

anleggsmaskinen 9-201068 anleggsmaskinen 9-201069

met vil hundretusener av bilister hver dag få oppleve det monu-
mentale bygget fra undersiden.

To uker før åpningen av Operatunnelen fikk Anleggsmaskinen 
en omvisning i prosjektet. Børre Amundsen i Statens vegvesen tar 
oss med på kryss og tvers gjennom labyrinten av tunneler, og viser 
oss hvordan Bjørvikatunnelen kobles sammen med eksisterende 
tunneler i full drift, og hvordan tunnelsystemet knyttes sammen 
med gatenettet på bakkenivå.

Visjonen om fjordbyen 
Utredningene av fjordbyen begynte allerede på 1980-tallet, og 
tunnelløsninger for E18 var med nesten fra starten. I 1999 vedtok 
Oslo bystyre at visjonen skulle realiseres, og reguleringsplanen for 
Bjørvika, deriblant veiplanen for E18 mellom Festningstunnelen 
og Ekebergtunnelen, ble godkjent av bystyret i 2003, og bekreftet 

av Miljøverndepartmentet i 2004.
Byutvikling og miljø er de to hovedbegrunnelsene for utbyg-

gingen av E18 med tilhørende bygatenett. Byen skal åpnes mot 
fjorden, og Norges største veikryss skal vike plassen for en lev-
ende bydel med forretninger, kontorer, kulturinstitusjoner, parker 
og tusenvis av boliger. Miljøgevinstene består blant annet av bedre 
luftkvalitet, mindre støy og en renere indre fjord.

Første etappe av prosjektet er byggingen av det nye tunnelsys-
temet med kryss og ramper for av- og påkjøring på Sørenga og 
ved Havnelageret. Det er denne fasen som nå har nådd en viktig 
milepæl, og som åpner for andre etappe, nemlig byutvikling i 
området ved Bjørvika og Bispevika. 

To skritt fremover – og ett tilbake 
Bjørvika har siden august 2005 vært Norges største anleggsplass, 

e18 Fra venstre, Festningstunnelen (rød/rosa), Bjørvikatunnelen med senketunnelen (blå), Sørengatunnelen (brun) og 
Grønliatunnelen (grønn). Illustrasjon: Statens vegvesen
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i det som også er landets største byggeplass og veikryss. 120.000 
biler og 224 togsett dundrer hver dag gjennom området, noe som 
får anleggsplassen til å virke forvirrende på en utenforstående. 
Selv Børre Amundsen blir av og til i tvil om akkurat hvor vi be-
finner oss, og om vi kjører med eller mot kjøreretningen.

– Her har det ikke vært aktuelt å dirigere trafikken gjennom 
Oslo sentrum via Ring 2, for å si det sånn, poengterer Amundsen.

Hensynet til trafikkflyten har vært en hovedutfordring hele 
veien. Løsningen har vært etappevis bygging og åpning av veier, 
tunneler og ramper, og omdirigering av trafikk til provisoriske 
veibaner. Konsekvensen er at man av og til har måttet ta ett skritt 
tilbake for å kunne bevege seg to skritt fremover. 

Kun én gang i løpet av anleggsperioden har trafikantene i Bjør-
vika opplevd omfattende stengninger og tidkrevende omkjøringer. 
Helgen før åpningen måtte trafikken ledes utenfor anlegget for å 

tilpasse veinettet til det nye tunnelsystemet før hele Operatunnelen 
kunne tas i bruk mandag morgen.  
 
siste bit i puslespillet 
Amundsen tar oss med til anleggsområdet ved Havnelageret for 
å illustrere hvor komplekst arbeidet er. Her skal det bygges en ny  
av- og påkjøringsrampe mellom Rådhusgata og Festningstunnelen. 

– Vi kunne ikke stenge påkjøringsrampen til Festningstunnelen 
fra Rådhusgata/Skippergata før åpningen av Bjørvikatunnelen 
20. september. Nå kan vi endelig dirigere bilene herfra østover 
til Sørenga og inn i det vestgående tunnelløpet, som er koblet 
sammen med Festningstunnelen rett på andre siden av denne 
betongveggen.

Dermed er det klart for å legge på plass den siste biten i 
puslespillet som har fått navnet Operatunnelen. Fra mai i år har det 

puslespill Ved Havnelageret anlegges en ny av- og påkjøringsrampe mellom Rådhusgata og Festningstunnelen, som skal senkes flere 
meter i forhold til den gamle. Foto: Ivar Brandt Stø
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pågått grunnarbeid i området. For tiden slås det ned en spuntlinje 
langs hele langsiden av havnelagerbygningen. Dette ytre ram-
meverket skal motstå massene og ikke minst grunnvannet når 
anleggsgropa skal graves ut.  

Det er ventet at den nye rampen, som skal senkes flere meter i 
forhold til den gamle, vil åpnes i løpet av våren 2012. 
 
Gjennom sjø og fjell 
Den nye Bjørvikatunnelen er 1.100 meter lang og består av en 675 

meter lang senketunnel i sjøen, samt betongtunneler med av- og 
påkjøringsramper på hver landside. Totalkostnaden er på 5,9 mil-
liarder kroner.

I Norge er det første gang en tunnel er bygget på land og senket 
ned til sjøbunnen. Løsningen ble valgt fordi det er langt ned til 
berggrunn. Først ble seks betongelementer støpt i dokk og fløtet 
inn fjorden til anleggsområdet. Hvert element veier rundt 30.000 
tonn. I sjøen ble det mudret en 110 meter bred trasé, og elemen-
tene senket til bunns ved hjelp av ballasttanker fylt med vann. 

uferdig Fremdeles gjenstår noen av- og påkjøringsramper  undersjøisk Ett av løpene i senketunnelen under Operaen 

kjær tunnel

• Operatunnelen er den nye 
betegnelsen på hele det sam-
menhengende tunnelsyste-
met som vil lede biltrafikken 
gjennom, inn og ut av Oslo 
sentrum.

• Bjørvikatunnelen er navnet 
Statens vegvesen bruker om 
den nye senketunnelen, samt 
betongtunnelene med av- og 
påkjøringsramper på begge 
sider.

• Festningstunnelen er den 
eksisterende tunnelen under 
Akershus festning som nå er 
den vestligste delen av det nye 
tunnelsystemet.

• Ekebergtunnelen er den eksis-
terende tunnelen under Ekeberg 
som nå er den østligste delen av 
det nye tunnelsystemet.
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 undersjøisk Ett av løpene i senketunnelen under Operaen pustehull Dagslys og frisk luft der tunnelene møtes i øst

Elementene ble koblet sammen fra vest mot øst, ballasttankene 
erstattet av betong og masser fylt tilbake i traseen slik at tunnelen 
ligger stabilt. Senketunnelen er 30–40 meter bred, og taket ligger 
8–11 meter under middelvannstand.

Parallelt ble det bygget flere tunneler som knytter senketun-
nelen til de eksisterende tunnelene på begge sider av sentrum. 
Sørengatunnelen er et slikt bindeledd til Ekebergtunnelen. Den ble 
bygget i betong fordi det var langt ned til berggrunn. Betongtun-
nelen er tilpasset senketunnelen som ligger på sjøbunnen, og ble 
derfor anlagt i en dyp byggegrop. 

På vestsiden av viken, ved Havnelageret, ble Festningstunnelen 
forlenget til kaikanten og senket ned for å tilpasses senketunnelen. 
Det skjedde ved å bygge en “kjeller” under Festningstunnelen 
mens trafikken har gått som normalt. Til slutt ble gulvet i den 
gamle tunnelen fjernet og veibanen lagt lavere ned. Det er tatt ut 
160.000 kubikkmeter masse fra den 17 meter dype gropa.

luftetårn i det blå 
Høsten 2007 ble det bygget to tårn for utlufting av Bjørvikatun-
nelen. Dette skal sikre god luftkvalitet i det fremtidige Bjørvika. 
Tvillingtårnene er 40 meter høye, altså 5 meter høyere enn høyeste 
godkjente byggehøyde i området.

– Luftetårnene skal fungere som pipen på et hus, forklarer 
Børre Amundsen.

Tårnene skal også fungere som iøynefallende kunstverk. Det 
var i alle fall tanken da Oslo kommune sammen med Vegvesenet 
utlyste en designkonkurranse til en halv million kroner for å for-
skjønne betongtårnene. 

Vinnerutkastet ble levert av kunstneren Lars Ramberg. Han 
foreslo å dekke tårnene med over 70.000 lysdioder i et mønster 
som skulle forestille Yersinia Pestis, basillen som forårsaket Svar-
tedauden. På denne måten skulle luftetårnene bli lysende symboler 
på pesten, som i løpet av to år på 1300-tallet tok livet av halve 
Norges befolkning, med referanser både til middelalderbyen og til 
luftforurensningen i området.

Etter tre år står fortsatt luftetårnene som grå betongpilarer i 
Bjørvika. Det har vært uklart hvem som skal betale for utsmykkin-
gen og vedlikeholdet av tårnene. Vegvesenet mener kunstverkene 
blir vanskelige å renholde, og ønsker å redusere omfanget av 
kunstprosjektet for å spare kostnader. Selv mener kunstneren at 
disse monumentene over pest og forurensning godt kan være litt 
møkkete.

Nytt kjøremønster 
Mandag 20. september blir det store endringer i kjøremønsteret 
gjennom Oslo sentrum. Trafikken går nå i begge løpene i Bjørvika-
tunnelen, og fra tunnelsystemet er det av- og påkjøring til Mos-
seveien og Grønlia. Det nye Grønlia-krysset er blitt knutepunkt 
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mellom Operatunnelen og Oslo sentrum, Ekeberg/Nordstrand og 
Havneveien. Mosseveien er tilbake i sin gamle trasé med direkte 
av- og påkjøring til tunnelsystemet. Rampene foran Ekebergtun-
nelen, som har vært hovedløp i anleggsperioden, ender ut i en ny 
rundkjøring med kjøreruter til Bispelokket, Ring 1 og Mosseveien. 
Frem til de nye rampene ved Havnelageret åpner i mars 2012, er 
den gamle påkjøringen til Festningstunnelen fra Skippergata/Råd-
husgata midlertidig stengt. Trafikantene fra Vippetangen, Kvadra-

turen og Oslo omdirigeres via Havneveien til Grønlia. Derfra er 
det skiltet videre mot Drammen og Kristiansand inne i tunnelen. 
4 –5 måneder fremover pågår det utbedringsarbeid på Ekebergtun-
nelens avkjøringsrampe mot sentrum, og i anleggsperioden ledes 
trafikken derfor via Gamle Sørenga bru til Bispegata.

skriver oslohistorie 
I perioden 2011–2013 vil Statens vegvesen arbeide med bygate-

Avtrekk Luftetårnene skal sørge for god luftkvalitet i Bjørvika, og blir utsmykket med 70.000 lysdioder om kunstneren 
Lars Ramberg får det som han vil. Illustrasjon øverst til venstre: Statens vegvesen
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Arvid Gimre, Vigdelsveien 539, 4054 TJELTA NORWAY
Tlf: +  47 51 65 44 86 • Mob: + 47 928 04 448  • Fax:  + 47 51 65 20 47  

E-mail: arvid@gimre.no • www.gimre.no

Henger og dieseltank 
spesialisten

- Kvalitet i alle ledd

For mer produktinformasjon:
www.gimre.no

www.fuelproof.co.uk
www.baileytrailers.co.uk

www.protechmachinery.co.uk

Fuel Proof produserer tanker fra 200 liter til 60.000 
liter i forskjellige fasonger, farger og innhold av utstyr..

Brobygging Broen over Oslo S er en del av Østre tangent, som erstatter Bispelokket og åpner for byutviklingsfasen i fjordbyprosjektet.

ABS-MASKIN AS er en av landets ledende importører av mindre og mel-
lomstore anleggsmaskiner og utstyr til anleggsbransjen. Vårt firma startet 
opp i 1983 og har vært pioner innefor flere felt i vår bransje. Våre maskiner 
og utstyr kommer vesentlig fra Japan, Tyskland, England og Skandinavia.  

Vi er størst på det norske markedet med utstyr til ”No Dig” entreprenører.  ”No-Dig” er den 
internasjonale betegnelsen for å legge og skifte rør under bakken uten graving.

Vi har kraftig vekst innenfor noen av våre produktområder og ønsker derfor å 
styrke vårt serviceapparat.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:
•Klargjøre nye anleggsmaskiner
•Montere hydraulisk og elektrisk ekstrautstyr
•Foreta service, feilsøking og reparasjon ute i felten og på vårt verksted
    
Vi ønsker at du:
•Har fagbrev som anleggsmekaniker.
•Har evne til å arbeide selvstendig under ansvar
•Er utadvendt og kundeorientert
•Gjerne har noen års erfaring i fra tilsvarende arbeid
•Har gode norsk kunnskaper
•Har grunnleggende data kunnskap
•Kan lese og forstå engelske manualer og kommunisere  med  engelsktalende 
personer hos produsentene

Arbeidssted:
Mjøndalen, 1 mil fra Drammen sentrum.
Tiltredelse snarest mulig.

Spørsmål vedrørende stillingen og avtale for uforpliktende møte rettes til 
teknisk sjef Morten Andersen eller daglig leder Bjørn Eirik Arnesen
telefon: 32 23 18 10 eller e-post: post@abs-maskin.no

Anleggsmaskinmekaniker

nettet i Bjørvika. Den nye broen over jernbanesporene på Oslo 
S er allerede på plass. Den karakteristiske, hvite broen er en del 
av prosjektet som kalles Østre tangent. Når den nye forbindelsen 
mellom Oslo Øst og Bjørvika er på plass i løpet av 2011, kan 

Bispelokket rives. Da er det klart for utviklingen av den nye 
bydelen i Bjørvika. Og for et helt nytt kapittel i Oslos historie.
Tekst og foto 
I STEFAN STORM LARSEN
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Abonner på Anleggsmaskinen!
Nr. 4-2010 51. ÅRGANGANLEGGS

MASKINEN8
38
76

VEKTING AV ANBUD

VOLVO A 35E FS

SKUR 49 FOR FALL

På dypt vann
i Narvik

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

ANLEGGS
MASKINENNr. 5-2010 51. ÅRGANG

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

Smått og STORT
på BAUMA

36
68

74

LIEBHERR 509

LÆRLINGER PÅ VEI

SKOGSMASKINSALGET

Navn: ____________________________________________

Adresse: ____________________________________________

____________________________________________

Ja! Jeg vil abonnere på Anleggsmaskinen. 
Jeg bestiller ett års abonnement for 540 kroner.

Skriv en e-post til am@dbpartner.no, eller send denne slippen til DB Partner AS, 
Postboks 163, 1319 Bekkestua

ANLEGGS
MASKINEN

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
8

36
44

SAMSTEMT LANDSMØTE

BYR PÅ LEDIG KAPASITET

MANGFOLD PÅ MEFA

Nr. 6-2010 51. ÅRGANG

Travelt
ved Tretten

ANLEGGS
MASKINENNr. 7/8-2010 51. ÅRGANG

8
26
68

ULOVLIG LAGRING

TRINNLØS GREMO

TEST: JCB JS115LC 68

Rydder vei 
for IKEA

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

1 år - 11 utgivelser - for bare 540,-
Spar penger ved å bestille før 31/12-2010! 
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     Velg en Atlas for vedlikehold året rundt!

Les mer på www.beckmaskin.no
Kolbotn
Trøndelag/Nordland 
Møre og Romsdal
Haugesund       

Lyngdal
Klepp
Rykene
Hamar

92085002
98217798
41472001
91197456

66996989
41561908
90834632
92838235

FORHANDLERE:

Alle priser er eks.mva. Frakt tilkommer. Forbehold om trykkfeil tas etc.

Hanix H36C - CA. 3,7 tonn

kun 245.000,-*

Atlas AR65Super hjullaster 5 tonn

kun 449.000,-*

            eller tiden inne for en ny Hanix?

 2 års
 garanti

40 km/t!

 71 hk!

Inkl. Vikeplog

Lastbæreren 1050 F er en videreutvikling av suksessen 950 F,
og laster hele 10.5 tonn. Med sin korte nese, kompakte form og 
minimal svingradius er denne som skapt for lønnsom tynnings-
arbeid og tømmerkjøring. Med boggieband tar den seg dessuten 
frem overalt. Til og med på våtmark. Alt dette kan du lese mer 
om på gremo.com.

Vår minste 
er blitt et nummer større.

Optimal vektfordeling, lavt tyngde-

punkt og vel balanserte boggier 

gir deg full kontroll og skikkelig 

stabilitet.

De kompakte målene, den lave laste-
høyden og utformingen av hengeren 
skaper en smidig og lettkjørt last-
bærer, til og med på små stikkveier.

Alle produsenter nevner den gode 
sikten. Vi er ikke redde for 
sammenligninger! Alle hjul og rommet 
i midten synes uten anstregning.

+46 (0)346-605 15 · www.gremo.com
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Den revisorutdannede 45-årin-
gen avløser Paul Eilertsen etter 
veteranens snart 29 uavbrutte 
år som toppsjef i MGF. Eilert-
sen trekker seg etter eget ønske 
fra lederjobben i den nær 100 
år gamle foreningen som orga-
niserer 110 medlemsbedrifter 
blant maskin- og utstyrsimpor-

-
per, blant dem anleggsmaskin-
bransjen.
Anita H. Hall er utdannet re-
visor ved handelshøyskolen i 
Bergen og har hatt faget som 
hovedgeskjeft i 12 år, mest i 

ledelsen for familiebedriften 
ScanHall AS og fulgte med 
over da selskapet ble solgt til 
Norsk Eterfabrikk AS i Oslo i 
2007. 

Utfordring
De to seneste årene har Hall 
vært fabrikkens administra-
sjonssjef.
- Dette er en jobb jeg har lyst 
på, tenkte Anita H. Hall da hun 
så annonsen for ny administre-
rende direktør i MGF.
- Selvstendig jobbing, kontakt 

med mange små og store med-
lemsbedrifter som til sammen 
omsetter for 13 milliarder 
kroner i året, utadvendt virk-
somhet internasjonalt og na-

utstillinger virket forlokkende 
og utfordrende. Jeg gleder med 
til å ta fatt den 11. oktober, sier 
Hall i en pressemelding om 
direktørskiftet i MGF.

Stabilt i toppen
MGF-styreleder Sverre Gabri-
elsen i MGF er til daglig leder 
hos Normann Olsen Maskin 

AS, og ønsker Anita H. Hall 
velkommen om bord i MGF-
skuta som ny kaptein.
- Paul Eilertsen har i mange 
år hatt en sikker hånd om ut-
vikling og styring av våre seks 
medlemsgrupper. Det var ikke 
jeg, men en annen styreleder 
som i sin tid ansatte Eilertsen, 
men også Juan de Mora hadde 
tilhold hos Normann Olsen 
Maskin, poengterer Gabrielsen 
som også peker på et annet 
poeng i forbindelse med leder-
skiftet i MGF.
- Det hersker ingen tvil om at 

ANITA H. HALL OVERTAR M

Anita Helene Hall overtar direktørjobben i Maskingrossiternes Forening (MGF), rett fra hennes seneste jobb 
som administrasjonssjef ved Norsk Eterfabrikk AS i Oslo.
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MGF-RORET

MGF har hatt en enestående 
stabilitet. Da Eilertsen tiltrådte 
som direktør i 1982, avløste 
han Kjell Ørn Wiik som da 
hadde ledet MGF-sekretariatet 
i 36 år. Bare to toppledere 
gjennom 65 år hører vel med 
til sjeldenhetene, påpeker 
Sverre Gabrielsen.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I MGF

Ny kaptein Anita Helene 
Hall blir ny direktør i 
Maskingrossisternes Forening. 

direktør Paul Eilertsen (t. v.) og 
styreleder Sverre Gabrielsen.
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Magne Byberg har en god del maskinmodeller i målestokk 1:40 og 1:43 
også men de skalaene er litt utenom det mest gjengse og er plassert i 
egne hyller et stykke unna hovedsamlingene. 40-åringen fra Sandnes vil 

til lands, men er viss på at han i alle fall eier av en av Norges absolutt 
største modellsamlinger av anleggsmaskiner og traktorer.
- Jeg har samlet på dem halve livet gjennom, altså i 20 år, og nærmer 
meg nå 1.400 eksemplarer fordelt på rundt 1.050 anleggsmaskiner og 

maskinene i verden som er reprodusert i modellform, allerede er i mitt 
eie, sier Magne Byberg til Anleggsmaskinen.
O&K Terex RH400 er en usedvanlig stor koloss av en hydraulisk gra-
vemaskin med frontskuff som i full størrelse veier oppunder 1.000 tonn, 
og Byberg satte mye inn på å få tak i akkurat den.

Eget verksted
RH400-modellen er bygget i svært få eksemplarer. Bybergs spesialbe-
stilte og håndlagde tro kopi-versjon er derfor tildelt en dominerende 
plass i hyllesystemet i stua.
- Jeg har hatt direkte kontakt modellbyggeren i Tyskland via epost. 
Den kostet jo noen kroner, uten av jeg vil røpe nøyaktig hvor mye.
Byberg har selvsagt mange andre sjeldenheter i samlingen sin også. 
Tidligere dominerte Tyskland og USA produksjonen av maskinmodel-
ler. Nå er det Kina som ruler.
Nesten samtlige vegger i leiligheten på 50 kvadratemeter er spreng-
fulle av hyller med maskiner opp og maskiner i mente. Bare badet og 
den ytre entreen er maskinfrie områder. På kjøkkenet er det blitt plass 

bygger om enkelte maskiner til spesialutgaver det ikke er mulig å få 
tak i modellform. Manglende dekaler trylles fram ved å hente opp og 
skanne originale merke- og typelogoer på nettet, og sende det til en 
spesialist som skalerer det hele ned til rett målestokk før retur i posten 
i monteringsklar stand til den respektive modellen. 
- Noen vil sikkert kalle dette galskap, men folk ellers rundt omkring 
samler jo på så mye annet eller har andre dyre hobbyer som jeg gjerne 

Med et håndlaget eksemplar av en 2004-årgang 
av O&K Terex RH400 som den mest dyrebare av 
nesten 1.400 forskjellige modeller, er trolig Magne

traktorer i skala 1:48 og 1:50 i hele Norge.

STOR MASKINE
I LITEN SKALA
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-

daglig bruk over hele landet.

Etter størrelse
Samlingen er sirlig ordnet og sortert tett i tett etter maskintyper og 
størrelser, ikke etter merke. 20 tonns beltegravere ett sted, 30-tonnere 

et annet sted og så videre. Beltegravere, minigravere, hjulgravere, ram-
mestyrte og hjulstyrte dumpere, hjullastere, veivalser …… og et vell av 
ulike traktorvarianter hvor vi enn ser oss rundt i leiligheten.
- Men Brøyt’ene har jeg stående for seg selv. Jeg har en modell av alle 
varianter som er laget unntatt Brøyt X4 i orange farge, og den er jeg 

og blått, men det var en eksportfarge. Brøyt-samlingen tilhører favo-

NEIER

Fullt Bare badet og den ytre entreen er maskinfrie områ-
der i leiligheten til Magne Byberg, her i kroken mellom 

to av stuas fullstappede vegger.
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rittene mine fordi maskinene representerer et fantastisk stykke norsk 
industrihistorie, sier Magne Byberg.
Ingen er for liten og ingen er for stor for modellsamleren. Aller minst 
blant gravemaskinene er modellen av en Bobcat 325. Aller størst er en 
Liebherr 996 Litroni bakgraver på 720 tonn i den virkelige verden.

Lisensproduksjon
Kontakter kloden rundt via internett og Ebay er to viktige kilder til 
nyanskaffelser av maskinmodeller. Jakten er nå og da intens, og lykken 
over å få tak i et manglende eksemplar kan være voldsomt stor. Parallelt 
med samlehobbyen lærer han seg maskinhistorien på rams.
De første Komatsu-graverne var for eksempel lisensproduserte Bycyrus 
Erie-maskiner. Det samme gjaldt hjullasterne som opprinnelig var Inter-
national Payloader, får vi vite.
- De store produsentene kvittet seg også med brysomme konkurrenter. 
Samsung forsvant bit for bit inn i den store Volvo-kverna. Og Mitsub-

mine hyller.
For å sikre utviklingen i rett skala har Byberg blant annet brukt verkste-
det til å bygge en tidlig utgave av Volvo EC210 tilbake til en Samsung 
SE210 LC3-variant, som jo var utgangspunktet. Og to originale Mitsub-
ishi-modeller har sikker plass i samlingen. 
- Med all kunnskapen intakt må du da ha et særdeles godt talent som 
maskinselger hos en av de mange importørene?

- Nei, jeg er ingen kremmer og slett ikke i stand til å selge noe av det 
jeg har her. Jeg kvittet meg med en modell en gang, og det angrer jeg 
dypt på ennå. Det er viktig å skille mellom begrepene samlerobjekt og 
produkt.

Hurtigtest
Vi ønsker å teste oversikten i hyllene.
- Hanomag hjullaster? Le Tourneau-laster? 
- Her er en Hanomag/Massey Ferguson hjullaster, et merke som til slutt 
forsvant inn i Komatsu. Og her er en Le Tourneau L-2350 på 260 tonn 
med 40 m3 skuffe. Titania AS hadde lenge en L-1100 maskin, men 
den ble skiftet ut med en Komatsu WA1200 i fjor. Komatsu er som du 

og fusjoner.
- Mangler du egentlig noe annet enn den nevnte Brøyt’en?
- Det må være en italiaprodusert rammestyrt dumper av merket Astra 
ADT 30, også markedsført under navnet Link Belt 300.
De som måtte sitte på en orange Brøyt X4 eller en hvit Astra ADT 30 i 
skala 1:48 eller 1:50 kan derfor regne med rask respons ved å henvende 
seg til Magne Byberg.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Sjelden Magne Byberg rangerer denne absolutt tro kopien av en O&K Terex RH400 som aller gjevest blant i alt 1.400 maskin- og traktor-
modeller.
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Baklasteren er en Altmann-
maskin laget på en Volvo BM 
traktor en eller annen gang på 
1950-tallet. Da Bakke kjøpte den 
for tre år siden hadde den gått 
i Spydeberg som tomtemaskin. 
Maskinen har tresylindret Bo-
lindermotor, er i god stand, og 
starter lett selv om den må ha 
litt ekstra strøm etter å ha stått 

ubrukt en stund.
- Den er likevel ganske slitt i 
lakken og bærer preg av mye 
utendørs arbeid i vær og vind, 
sier Arnt Bakke som kan vise 
opp full historikk på det meste 
han har samlet.

BML og BM
De første baklasterne ble pro-

dusert rundt 1950 og var i sin 
opprinnelige form en bakvendt 
jordbrukstraktor som har fått 
montert et lasteapparat over 
drivakslingen. Dette gjorde at 

maskinen og den ble lettere å 
styre. Med lasteapparatet i denne 

brytekrefter, og løftekraften ble 

høy i forhold til vekten. Baklas-
teren har etter manges mening 
sitt opphav i Bröderna Lundbergs 
Mekaniska (BLM) i Skellefteå. 
Der ble den første baklasteren 
laget på en Fordson traktor. I 
1957 ble det gjort en avtale med 
Bolinder-Munktell (BM), og man 
brukte deres traktorer i produk-
sjonen av baklastere. Dette hadde 

……MEN ARNT KJØRER
FULL MÅLESTOKK

Lastebilsjåfør Arnt Bakke fra Flesberg samler på alt som durer, og har en rekke gamle anleggsmaskiner i 
samlingen sin. Stolthetene er en Altmann baklaster og en Volvo 35 frontlaster, begge med full historikk.

Sjelden Altmann-baklasteren er en av stolthetene i maskinsamlingen til Arnt Bakke. 
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man imidlertid begynt med noen 
år før den formelle avtalen var 
klar. Allerede i 1954 produserte 
BLM baklastere med BM 35 
traktor som basis.

Frontlaster fra Volvo
I samlingen til Bakke inngår 

Volvo 35 med påbygd grabb som 
har blitt brukt i et grustak fra den 
var ny. Opprinnelig ble den kjøpt 
inn for å laste sand til betong-
verket på Loe Bruk i Hokksund. 
Den ble imidlertid ikke brukt 
særlig mye, ettersom underlaget i 
grustaket var noe for løst, og det 
ble problematisk å komme seg 

fram. Etter at baklasterne kom 
og overtok jobben, ble maskinen 
satt bort og stod om lag 20 år i en 

fem år siden overtok Bakke den, 
som altså nå er tredje eier.

Grønt og rødt
I 1950 kjøpte Volvo opp Bolinder 
Munktell. Allerede før den tid 
hadde de to konsernene inngått 
et teknisk samarbeid. Fra 1950 
og sju år framover ble både de 
grønne BM-maskinene og de 
røde Volvo-traktorene produsert 
ved samme fabrikk i Eskilstuna.
Maskinen ble produsert som 
traktor i et antall på 825 i løpet 

av disse årene og det er usikkert 
hvor mange av dem som ble ut-
styrt med grabb og brukt i indus-
trisammenheng. Maskinen man-
gler hydraulikk, noe som var på 
plass på de senere modellene fra 
selskapet. Den har en Bolinder 
3-sylindret dieselmotor med en 
ytelse på 42,4 HK og var faktisk 
den første BM Volvo-modellen 
som hadde dieselmotor.

Alt som durer
Arnt Bakke driver sitt eget trans-
portbyrå og holder til i Lyngdal 
i Flesberg kommune i Numedal. 
Jobben gir ham ikke alltid like 
mye tid til å drive med yndlings-

hobbyen. Samlingen omfatter 
imidlertid ikke bare gamle an-
leggsmaskiner. Bakke samler på 
alt som durer og har blant annet 
et imponerende oppbud av gamle 
stasjonære motorer, inkludert en 
sjelden Manilla motor fra 1932.
- Den har opprinnelig drevet en 
sag, forteller han.
Maskinen har stått i Lyngdal før 
Bakke overtok den. For demon-
strasjonens skyld starter han opp 
motoren som setter i et brøl da 
Bakke gir gass og kjører opp 
turtallet kraftig.

Tekst og foto
ISTEINAR SUND

Funksjonell Altmann-lasteren er teknisk 
i god stand, men er preget av tidens tann 

og mange timers arbeid ute i vær og vind.

Innbytte Frontlaster-utgave av Volvo BM 
35 som var i bruk ved betongverket på 

Loe Bruk i Hokksund inntil en baklaster 
tok over oppgavene.
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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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MEF-AKTØREN JAN MYRVANG

Veldig mange i anleggsbransjen 
er oppvokst i eller med farens 
anleggsmaskiner. Så også med Jan 
Myrvang. Selv om hans aller før-
ste jobb etter skolegangen var som 
forskalingssnekker hos det som 
den gang var Arnesen & Frøhaug 
i Hønesfoss, kokte maskinblodet 
over etter kort tid. Dermed endte 
han på rett plass likevel.
- Fordi faren min Thor startet opp 
i bransjen såpass sent som i 1961, 
kunne han går rett på en Brøyt X2 
gravemaskin uten å gå veien om 
traktorgraver eller liknende. Det 
var jo mest vanlig på 1950-tallet, 
sier Jan Myrvang, ivrig deltaker 
og observatør på årets utgave av 
Dyrsku’n i Seljord.
- Dyrsku’n er som en slags uten-
dørsutgave av Clas Ohlson. Jeg 
har vært her to ganger tidligere av 

fri vilje. I år i kraft av vervet som 
styremedlem for MEF Buskerud. 
Men jeg tar meg litt tid til å gå 
rundt og kikke også. Dyrsku’n 
regnes jo blant landets aller stør-
ste mønstringer av kremmere og 
andre likesinnede.

Bråstopp i 1989

større videre opp gjennom 1970 
og -80-tallet. I året det ble så 
usannsynlig bratt, 1989, var mel-
lom 15 og 20 ansatte i arbeid med 
oppdrag innen tomter, vann og 
avløp og andre tradisjonelle ar-
beidsoppgaver.
- Som så mange andre i bransjen 
ble far nødt til å ta en beslutning. 
Det tunge valget ble å legge inn 
årene, si opp de ansatte og kvitte 
seg med maskiner. Bare tre mann 

VOKSTE OPP ME
BRØYT X2

Navn I Jan Myrvang
Firma I
Antall ansatte I 5
Omsetning 2009 I  11,5 mill. kroner

Som liten gutt lå ofte Jan Myrvang (38) og sov på 
verktøykasseplassen bak i hytta på farens Brøyt 
X2. Da er det ikke så rart at han også etter hvert tok 
over ansvaret som daglig leder for Thor Myrvang 

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
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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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holdt på videre i veldig liten skala, 
sier Myrvang.
Som så å si indoktrinert mas-

Myrvang drømmejobben da han 
etter rekruttskolen i Forsvaret 
endte opp som instruktør ved mas-
kinførerskolen med korporals grad 
i Ingeniørvåpenet på Hvalsmoen 
like utenfor hjembyen.
- Dette var i årene 1992 og -93, og 
altså etter den store nedturen sent 
på 1980-tallet.

Navn og rykte
-

holdt på et rimelig lavt nivå basert 
på oppdrag i nærområdet i og om-
kring Hønefoss, det vil stort sett si 
sånn cirka Ringerike og Hole.
- Og der har vi holdt oss siden. 
Vi lever godt av å ta på oss de 

mest vanlige og overkommelige 
typene maskinentreprenøroppdrag 
uten å gjøre oss større enn det vi 
er. Vi har mange faste kunder og 
”god jobb-attester” i kjølvannet av 
ferdige oppgaver er vår kanskje 
viktigste kilde til et godt rykte som 
også borger for nye oppdrag. Men 
konkurransen i området er tøff, 
sier Jan Myrvang.

Reodor spesial
Men ett fast oppdrag er holdt 
gående helt siden 1960-tallet, og 
med en mann fast bak spakene. 
Resirkulering og 100 prosent 

gjenbruk av armerte betongpro-
dukter for Spenncon, tidligere 
Spennbetong, som i dag produse-
rer spenndekker.
- Vi har alltid hatt litt Reodor Fel-
gen-tendenser i bedriften vår og 
drifter derfor et eget spesialtilpas-
set knuse- og sorteringsverk som 
også tar hånd om armeringsstålet. 
Verket har mange ekstra påbygg 
og mekanismer vi har klekket ut 
selv. Resultatet er at ikke et gram 
av det vi stapper inn går til spille. 

produkter.
Maskinparken for øvrig dekker 

spennet fra 8 til 22 tonn, og består 
av tre Hitachi-gravere og en smi-
dig ABS-graver.

fortrinn i bedriften vår på grunn 
av god og jevn kvalitet, med 
hovedvekt på Hitachi. Men vi 
tok en pause da Fiat kom inn i 
Hitachi-bildet. Etter skilsmissen er 
imidlertid Nanset Standard tilbake 
som vår hovedleverandør, sier Jan 
Myrvold.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

MED 



Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra 
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.MASKINELT TILBAKEBLIKK
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I gamle veivesenskrifter, bl.a. en 
detaljert materiellbeskrivelse fra 
1919, framgår at det gikk en fag-
lig debatt om innføring av lastebil 
eller traktor i arbeidsdriften, til 
avløsning av transport med hest. 
Kristiania Ingeniørvesen hadde 
fra ca. 1917 i drift 4 lastebiler, og 
erfaringer og resultater derfra ble 
studert. Sitat: ”At tiden nu er inde 
til ialfald en delvis avløsning av 
hestetransportene med motorkjø-
retøier, er ikke tvilsomt, men der 
raader endnu nogen uvished om, 
hvorledes spørsmaalet helst skal 
løses – enten ved dertil egnede 
lasteautomobiler eller ved træk-
motorer (motorhester), som igjen 

At uttale noget om den heldigste 
løsning er for tiden vanskelig, da 
man maa prøve sig frem.” 
Det er gjengitt tall fra beregninger 
og kalkyler for kapasitet og kost-
nad ved alternativene.

Driftet på prøve
Men utover denne teknisk/økono-
miske tilnærming for problemløs-
ning i vegvesenet, kom det kon-
takt med andre myndigheter inn i 
bildet. Det ble i tiden mot slutten 
av første verdenskrig, ca. 1917-18, 
arbeidet med innføring, prøver og 
drift med traktorer, ”motorploger”, 
for mekanisering av egnede opp-
gaver i landbruket. Med bl.a. mål 
om økt jordbruksproduksjon i en 
krisesituasjon. Og et antall trakto-
rer ble importert ved statlig tiltak.
For veivesenet var det i tillegg til 
trekkraft for massetransport, også 
andre aktuelle bruksområder. Slik 

som knuseverk, og drift som sta-
sjonærmotor for slike. Også trekk 
av annen redskap som veiskrape 
og veivals.

Første innkjøp
Veidirektørkontoret kjøpte i 1918 

inn 15 stk. traktorer fra den statlige 
importen, og disse ble fordelt til 

for maskinene var sannsynligvis 
1917 - 18. Dette var traktorer av 
fabrikatet International Harvester, 
med typebetegnelse Mogul, og 
størrelse kalt 10 – 20. Det første 
tallet står for ytelse i hestekrefter 
som trekkraft, og det andre som 
stasjonær driftsmotor. Disse trak-
torene representerte den første 
motoriserte trekkraft i etaten. Det 
er fra landbrukssiden beskrevet at 
de trolig var bedre egnet til veive-
senets vei- og anleggsvirksomhet 
enn til jordbruksdrift! Om det se-

denne typen til veivesenet er det 
litt ulike opplysninger. Bestanden 
kan ha vært ca. 20 stk. pr. slutten 
av 1919. Senere vises det i en 
intern maskinoversikt i veivesenet 
fra 1941, at det da fortsatt var 5 stk 
Mogul i et fylke på Vestlandet.

Flere merker
Noe etter de tidlige Mogul’ene ble 
Fordson-traktorer de mest aktuelle 
for etatens behov på området. Fra 
midt på 1920-tallet også som ho-
veddel i de norsk oppbygde Dravn 
motorveihøvlene.
Objektet av den aktuelle Mogul 
traktoren ble gjenfunnet i Akers-
hus ca.1980. Den er sannsynligvis 
av de 15 i ”veivesenpartiet”, og 
trolig den samme som var i Akers-
hus’ eie. 
Etter funnet ble den gjenstand for 
en grundig og detaljert restaure-
ringsprosess ved Berger vegsentral 
i Skedsmo. Den ble utført til 

med farge, staffering og påskrifter 
som originalt. Maskinen veier 
ca. 3 tonn, og har jernhjul ”round 
about”. Drivhjulene er store og 
har skråstilte ribber, forhjulene er 
mindre og smale og sitter tettere 
plassert.

VEGVESENETS FØRSTE MO
TREKKRAFT INTERNATION
HARVESTER MOGUL 1917

MOTOR

GIR

HYDRAULIKK

Denne gangen skal det handle om et klenodium ved Norsk vegmuseum. 
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Krevende oppstart
Motoren er en ensylindret 4-takts 

-
drift. Sylinderen er liggende og 
er utstyrt med en stor vannfylt 
beholder, i et enkelt vannkjølings-
opplegg. Sylinderens slagvolum 
er vel 11 liter. Startingen skjer 
ved å dreie det store og tunge 
svinghjulet på den ene motorsiden, 
noe som er en krevende oppgave. 
Flere innstillinger må passes. Den 
startes og varmkjøres på bensin, 
og kunne deretter koples over 

har ikke ”gass” som betjenes av 
føreren, det er automatisk gasspå-
drag fra regulator, som skal holde 
motoren konstant på ca. 400 o/min 
under driften.

Videre drivlinje er clutch (opereres 
med håndspak), og 2 gir forover 
og 1 bakover. Disse girene er 
planetgirsett, lukket og går i olje. 
Videre, kjededrift som går i ven-
stre maskinside til bakhjulet. Her 
ligger en ikke innkapslet differen-

sialmekanisme, med drift inn på 
det nærliggende venstre bakhjulet, 
og det er en drivaksel over til 
høyre bakhjul. Rundt ytre differen-
sialhjul ligger en brems (bremse-
bånd) da med primær virkning på 
venstre bakhjul.

Tilleggsutstyr
På høyre motorside er det på 
svinghjulssenteret og ut fra dette 
en remskive med friksjons inn- og 
utkopling (ved håndratt), for bruk 
ved stasjonær drift av arbeids-
maskin.
Førerplass med rattet ligger til 
høyre for maskinens senter, med 
styreforbindelsen framover ved 

-
mentasjon kunne maskintypen 
for landbruket som tilleggsutstyr 
leveres med et apparat for auto-
matisk styring ved pløying! Dette 
hadde en trinse som fulgte den 
foregående plogfuren og holdt 
traktoren på riktig avstand til den 
neste. Dette må ha vært utstyr for 
de helt store forhold ”over there”. 

her i landet med dette.
Restaurert i 1980
Å føre denne maskinen i dag 
krever interesse, god opplæring 
og trening. Betjeningsorganene er 
forskjellige fra dagens standard og 
noen er ukjente.
Etter restaureringen på 1980-tal-

framvisninger og utstillinger. I slik 

både med all sin synlige teknikk, 
og ved igangsetting av motoren 
den markerte og nå til dags ukjen-
te ganglyden fra en slik motor. 
Noe som gjerne trekker godt 
med tilskuere. Maskinen har vært 
”portrettert” i Anleggsmaskinen 

tidligere, nemlig i nr. 6/7-1987, 
i en spalte som da het Anleggs-
Veteranen.
Bildet som vises her ved teksten 
stammer fra bladets tillegg Brukt-
maskinen, i nr. 5-1983, under 
tittelen Veteranmaskiner i fokus, 
som var en omtale fra Landbruks-
veka ’83. Bildet viser maskinen 
nyrestaurert, med de to sentrale 
ansvarlige og restauratører Odd 
Kleven og Odd Paulsberg, fra 
Berger vegsentral i Akershus. 

Museets gjenstandsnummer 2169.

Tekst IBJØRN PREBENSEN
ASGEIR ENGJOM

Foto I  NORSK VEGMUSEUM

OTORISERTE 
NAL 



Sudoku
Løsning kommer i neste nr.
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En eneboer litt oppi åra med 

problemer med avføringa, og 
så seg nødt til å oppsøke den 
lokale legen nedi sentrum.
- Je skiter små terninger. Det 
må væra no gæli, forkynte 
eneboerne overfor legen etter 
en lang tur ned til sentrum på 
traktoren.
Legen ba karen snu seg og 
dra ned buksa, kikket litt og 
romsterte ganske uhemmet baki 
der.
- Sånn, nå kan du dra hjem 
igjen. Alt er bra og i orden, 
lovet han.
Karen ble så forfjamset at han 
glemte å spørre hva som feilte 
ham, og hvordan det kunne 
være så enkelt å få ham frisk 
igjen. 
Vel tilbake i Skrutlingedalen 
var det etter hvert tid for 
en ny tur på do. Og nå var alt normalt 
og terningfritt, kunne han ved selvsyn 

konstatere. Karen ble rent overlykkelig, 
men hadde ingen å dele gleden med, så 
han kastet seg på traktoren og kjørte ned til 
legen for å takke ham.

- Jaggu meg, nå skiter je normalt igjen. 
Hva var det du egentlig gjorde for å få meg 
fresk att, spurte han.
- Jeg bare trakk unna helsetrøya.

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 7/8-2010

PÅ KANTEN FIRKANTET SYKDOMSBILDE
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Navn:

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Pb 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 5. oktober 2010
merk konvolutten “Krøsset”
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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

Over 450 MEF-medlemmer 
bruker MEFs internettbaserte 
KS/HMS-system



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.



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


