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Så lenge vi trenger 
biler vil vi forbedre 
vårt drivstoff 
Statoil var først ute med å tilsette biodrivstoff  i vanlig drivstoff  

i Norge. I dag tilsetter vi biodrivstoff  i all vår diesel i Norge 

og Bensin 95 på Østlandet. Fyller du hos oss er du med på 

å spare miljøet for 66.000 tonn CO2 i året. Dette tilsvarer 

utslippet fra 20.000 biler. Det skal selvfølgelig mer til for å 

stanse klimaforandringene, men det er et skritt i riktig retning. 

www.statoil.no

For veien videre
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Vi spår at de fleste proffene 
i byggenæringen vil delta.

Over 50 prosent av plassene på neste 
års messe er allerede utleid. I hånden 
ser du våre samarbeidspartnere og 
noen av utstillerne som er påmeldt. 
Burde ikke du og din bedrift være repre-
sentert når de viktigste aktørene innen 
bygg- og anleggsbransjen møtes? Meld 
deg på Bygg Reis Deg messen i 2011 ved 
å gå inn på byggreisdeg.no

Messen med de beste løsningene 
for bygg, bolig og anlegg!

byggreisdeg.no
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HTH AS

Quality Spas AS

Layher AS

Glava Isolasjon Alloc AS

Kakkel & Peis Spesialisten AS

Proxll AS
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Hellvik Hus AS
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Wienerberger AS
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Hetlandhus AS

Norconsult Informasjonssystemer AS

Norema

Schüco

Blåkläder AS

Scandlift

Byggeindustrien Lexow AS

Protan AS

Rescon Mapei AS

Securo AS

ToppBygg AS

Nibu AS

Gilje Tre AS

Korsbakken Trading AS

Icopal AS

Alutec

Garderobe-Mannen

Daloc

Medava
Black&Decker

Plasto AS
Aaltvedt Stein AS

Nothern Light AS

Maxbo

Jackon AS

NorDan AS
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Benytt deg av rabattene som medlemmer av MEF får hos Telenor på mobilabonnement 
og Mobilt Bredbånd.

25 % på Mobilt Bredbåndsabonnement.

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

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

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

Med Mobilt Bredbånd fra Telenor
har du alltid nettet med deg
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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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05 IHI 35NX2, 3075 t, HK, skjær, hydr. 
bredding. Kr. 165.000,-. Ref. 3072.

07 Caterpillar 330 D, 2650 t, HK, tilleggs-
hydr, sentralsmøring, understell ca. 80%. 
Kr. 1.190.000,-. Ref. 3068.

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.

95 Scania 113H 380, 590.000 km, brøy-
teutstyr, underliggende skjær, manuell 
gir, parabel. Kr. 170.000,-. Ref. 3084.

05 Volvo FH 16 610 6x4, 413.000 km, 
parabel/luft, retarder. Sørling henger.
Kr. 790.000,-. Ref. 3030.

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

06 Ahlmann AS 90, 2890 t, skuffe, pal-
legafler, HK, AC. Kr. 430.000,-. 
Ref. 3055.

Tamrock boretårn, B 20 feste, H 322 ham-
mer, kompressor. Kr. 95.000,-. 
Ref. 3101.

05 John Deere 6920S, 2980 t, 160 HK, 
underskjær, sandstrøer, laster, skuffe,
Command-arm. Kr. 580.000,-. Ref. 3024.

07 Volvo L 30B, 1760 t, HK/3. funksjon, 
skuffe, pallegafler, dekk ca. 60%.
Kr. 278.000,-. Ref. 3073.

08 Volvo L 25B-P, 1450 t, HK/3. funksjon, 
skuffe, pallegafler. Kr.
270.000,-. Ref. 3065

08 Volvo L 45B-TP, 1930 t, HK/3. funksjon, 
skuffe, pallegafler. Kr.
399.000,-. Ref. 3064.

89 Moptro tankhenger, 5-roms bensin, 
ABS. Kr. 65.000,-. Ref. 3091.
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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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POLITISK
KOSTNADSSJOKK?
Sittende regjeringer er alltid påpasselige med å sørge for taktiske 
lekkasjer før forslaget til neste års statsbudsjett legges fram. Formålet 
er selvsagt å gjøre sitt for å dempe reaksjoner i opinionen når enten 
nye poster eller manglende poster i det ferdige budsjettet legges fram 
i sin helhet. Ved å la pressen få mulighet til å forme de helt store 
overskriftene om budsjettdetaljer som enten virker urimelige eller 
oppsiktvekkende god tid i forveien, er det meste av lufta gått ut av 

års budsjett fra Stortingets talerstol.

Så også i år. Regjeringen lot et par uker i forveien lekke til pressen 
at drifts- og vedlikeholdskostnadene for veinettet vårt hadde økt med 
hele 80 prosent siden anbudskonkurranser blant private entreprenører 
for slikt vedlikehold ble innført i 2003. Underforstått er det altså 
norske maskinentreprenører som har hovedskylden for at det ikke 
fantes midler til nok nybygging av vei neste år.

Og akkurat som planlagt sto samme dag som lekkasjen var et faktum, 
leder Knut Arild Hareide i Transportkomiteen på Stortinget fram 
på fjernsynsskjermen harmdirrende av sjokk over den refererte 
kostnadsøkningen. Her måtte det effektiviseres og settes inn mottiltak 
så snart som mulig. Dette gikk da ikke an! Og da budsjettet ble 
lagt fram i sin helhet var det ikke noe politisk dynamitt igjen av 
sjokkøkningen for drift- og vedlikeholdskostnadene verken i pressen 
eller i opinionen ellers, nøyaktig som forutsatt av regjeringen. 
Maskinentreprenørene sitter fortsatt igjen med skylda.

Vi vil i den sammenhengen få minne Knut Erik Hareide og 
kollegene hans på Stortinget om at mer enn brorparten av årsakene 
til kostnadsøkningen som oppgis i så fall kan knyttes til stadig nye 
pålegg og forordninger, innskjerpelser, avgiftsøkninger og andre 
politisk begrunnede vedtak overfor bransjen som de folkevalgte selv 
står bak. Samt stadig nye bestemmelser fra EU i forbindelse med 
strengere og strengere utslippskrav og andre løpende direktiver som 
bare bukkes rett inn og ønskes velkommen av det politiske miljøet. 

Norske maskinentreprenører tilhører en bransje som ligger helt i tet 
når det er snakk om å følge opp på alle områder innen helse, miljø og 
sikkerhet, forskrifter som krever stadig bedre teknologiske løsninger 
og løpende tiltak for å redusere skadelige utslipp fra driften. Ingen 
ting av dette er gratis. Et eksempel er iverksettelse av EUs nye 
utslippsgrenser for NOX og partikler fra anleggsmaskiner gjeldende 
fra 1. januar 2011. Maskinprodusentene har varslet betydelige 
prisøkninger og leverandørene varsler økte vedlikeholdsutgifter 
for at kravene skal kunne innfris. Når skylda for økte drifts- og 
vedlikeholdskostnader av veinettet vårt skal plasseres, bør derfor det 
politiske miljøet også se seg selv litt nærmere etter i kortene.
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Det går fram av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011, der 
det legges opp til å bruke 15,1 milliarder kroner i statlige midler til 
veiformål, et beløp som er rundt en milliard kroner mer enn i 2010.
Budsjettforslaget legger videre opp til bruk av 1,9 milliarder kro-
ner til drift og 1,55 milliarder kroner til vedlikehold på riksveinet-
tet. Rassikring tilgodeses med 1,05 milliarder kroner, som tilsvarer 
en økning på vel 200 millioner kroner fra inneværende år. 

Høy bilistpris
Likevel blir prisen altså fortsatt ekstra høy for landets bilister for 
å kunne kjøre på et bedre og tryggere veinett enn det de opplever i 

-

E18 gjennom Østfold og Vestfold, riksvei 7 gjennom Buskerud 
skal få bedret framkommelighet og økt sikkerhet.
For anleggsbransjen ligger bruk av bompenger til grunn for at vei-
prosjekter faktisk kan startes og entreprenørene få oppdrag. Uten 
disse bompengene vil det med andre ord bli færre veioppdrag å gå 

over statsbudsjettet.
- Bryter en trend
Samtidig understreker veidirektør Terje Moe Gustavsen at den 
rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett bidrar til å stoppe 
forfallet langs norske riksveier.
- Satsingen på drift og vedlikehold med en milliard kroner ekstra 
representerer et brudd i en langsiktig trend, sier Terje Moe Gustav-
sen som på sin side er glad for at veimyndighetenes innspill er blitt 
tungt og målrettet skyts for samferdselsminister Magnhild Meltveit 
Kleppa i regjeringens årlige interne kamp om knappe økonomiske 
midler for bruk i 2011.

Både-og fra bransjen
Administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenøre-
nes Forbund påpeker at samlet etterslep for riksveinettet per i dag 
er oppe i rundt 2 milliarder kroner allerede etter to år av gjeldende 
Nasjonal Transportplan, og at en oppfyllingsgrad på 45 prosent for 

BILISTENE MÅ FORTSATT B

viktige veiprosjekter i Norge kan startes opp neste år.

Fornøyd Vegdirektør Terje Moe Gustavsen konstaterer 
at tungt skyts fra veimyndighetenes side har truffet 
godt under regjeringens fordeling av økonomiske 
midler i forslaget til neste års statsbudsjett.



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,-

BETALE

riksveiinvesteringene er for dårlig.
- Anleggsbransjen er imidlertid positiv til at oppfyllingsgraden for 
tilsyn, drift og vedlikehold av riksveier er på 50,5 prosent etter to 
år, sier Trond Johannesen i en kommentar. 
Terje Moe Gustavsen presiserer at budsjettforslaget tross alt legger 
opp til høy aktivitet på nybygg-siden.
- Det er satt av 6,9 milliarder kroner til formålet i 2011.
Men det betinger altså en høy andel av bompengeinnkreving og 

Kostnadsoverslag
Alt i alt startes fem nye veiprosjekter til en kostnad på mer enn 
100 millioner kroner opp neste år uten at det foreligger planer om 

-
dende kostnadsoverslag. Åtte andre er klargjort for oppstart hvis 
Stortinget gir tilslutning til innkreving av bompenger.
Terje Moe Gustavsen påpeker at til tross for sterk økning i kostna-
dene på driftskontraktene gir budsjettforslaget muligheter til å øke 
kvaliteten på driften.

-
gen av rammene for vedlikehold gjør det mulig å øke satsingen på 
alle områder, men særlig med vekt på vedlikehold av broer, tunne-
ler og veidekker, understreker Moe Gustavsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Nyveioppstart 2011
over 100 mill kroner

E18 Sydhavna (Oslo)
E134 Skjold-Solheim (Rogaland)
E16 Filefjell (Sogn og Fjordane)
E6 Oppdal sentrum (Sør-Trøndelag)
E105 Storskog-Hesseng (Finnmark)

E18 Melleby-Momarken (østfold)
Rv 7 Sokna-Ørgenvika (Buskerud)
E136 Tresfjordbrua (Møre og Romsdal)
E6 Møllnes-Hjemmeluft (Finnmark)

Nyveioppstart 2011 over 100 mill. kroner
Forutsatt bompenger

Rv 2 Kongsvinger-Slomarka (Hedmark)
E18 Gulli-Langåker (Vestfold)
E39 Alstad-Knutset (Møre og Romsdal)
E16 Fønhus-Bagn (Oppland)
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MEF HAR ORDET

Svak oppfølging av NTP i 
statsbudsjettet 2011
Samlet er etterslepet for riksveginvesteringer oppe i ca 
2 milliarder kroner etter to år av inneværende Nasjonal 
Transportplanperiode. En oppfyllingsgrad på 45 prosent for 
riksveginvesteringer etter to år er for dårlig. 
MEF er imidlertid positiv til at oppfyllingsgraden for 

prosent etter to år. Vi mener det er et minstekrav at veksten i 
forfallet på riksvegene stoppes. MEF savner konkrete tiltak som 
sikrer en løpende tilstandsrapportering av riksvegnettet. Dette er 
nødvendig for å få til en konstruktiv nedbygging av forfallet på 
vegene.

i årene som kommer vil binde opp store deler av budsjettet. 

korrekt bilde av kapasitetssituasjonen i anleggsbransjen og at 

Norges infrastruktur for framtiden. Det ser ut til at MEFs 
næringspolitiske satsing på dokumentasjon og dialog bærer 
frukter.

MEF er også glad for at regjeringen inntil videre viderefører 
regelverket for dagpenger under permittering. 

rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene 

landslinjetilbudene utvikles i ulike fag.





ANLEGGSMASKINEN 10-201016

JURIDISK REGELVERK FOR KJØRE- OG HVILETID

Reglene om kjøre- og hviletid, herunder pauser, er regulert 
i forskrift av 2. juli 2007, nr. 877, om kjøre- og hviletid for 
veitransport i EØS, jfr. § 1. § 1 viser igjen til forordning 
nr. 561/2006 av 15. mars 2006, om harmonisering av visse 
bestemmelser på de sosiale områdene innen veitransport og 
endring av rådsforordning nr. 33821/85 og forordning nr. 2135/98, 
samt oppheving av rådsforordning nr. 3820/85. Det skal her særlig 
presiseres at forordning nr. 561/2006 av 15. mars 2006 gjelder 
veitransport på ”offentlig vei”.
Imidlertid er problemet for mange av våre medlemsbedrifter at 
transporten til anlegg ofte er en kombinasjon av transport på 
offentlig og privat anlegg, og hvor det vil være umulig å skille 
mellom transport på offentlig vei og transport på lukkede anlegg. 
Forordning, artikkel 7, fortolkes slik at en fører skal ta en 
sammenhengende pause på minst 45 min. i løpet av eller 
umiddelbart etter en kjøreperiode på 4,5 time, med mindre 

føreren gjennomfører en hvileperiode. Denne pausen kan erstattes 
av en sammenhengende pause på minst 15 min., etterfulgt 
av en sammenhengende pause på minst 30 min. De fleste 
anleggsentreprenører praktiserer ordningen der samtlige sjåfører 
deler tiden opp ved at sjåførene i likhet med andre ansatte i 
selskapet gjennomfører en pause på 30 min., hvor lunsjen inntas. 
De resterende minuttene avholder sjåførene som naturlige pauser 
mellom, eller som en del av normal transportlogistikk. Når den 
resterende pausen på 15 min. avholdes, medfører dette at øvrig 
logistikkutstyr som gravemaskiner etc. må stanse i påvente av at 
pausen på 15 min. blir avholdt. 
Jeg skal her særlig presisere at dersom man velger å dele opp den 
totale pausen på 45 min., skal pausene tas innen avslutningen 
av en periode på 4,5 time, og at den siste pausen alltid skal ha 
varighet på minst 30 min. Dette medfører at 15 min. må tas 
før lunsj. Når den totale pausen på 45 min. er gjennomført, vil 
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45 MIN/4,5 

Kverning av avfall fra næring 
og husholdning, møbler, tepper, 
madrasser og treverk med 
Terminator avfallskvern.

Flexus Balapress pakker 
avfallet i rundballer som gir 
sikker lagring og fleksibitet i 
forhold til transport



advokat Gun Marit Stenersen og advokat Tone C. Gulliksen.

som på vegne av bransjen inviterte til mulige dispensasjoner fra 

unntak fra reglene om pause.
MEF vil derfor på det sterkeste oppfordre medlemsbedriftene å 

Advokat
I ERLING M. ERSTAD

”Imidlertid er problemet for mange av 
våre medlemsbedrifter at transporten 
til anlegg ofte er en kombinasjon av 
transport på offentlig og privat anlegg” 

TIME?

www.nanset.no

Testen viste at hjulgravemaskinen ZX140W-3 
ga hele 26 % høyere effekt per tonn enn 

gjennomsnittet av konkurrentene.
Les mer om testen på 

www.nanset.no

TESTVINNER

ZX140W-3

Hjulgraver ZX140W-3 kåret til nummer 1 
i drivstofføkonomi av bransjemagasinet 

BouwMachines i 2008.



STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

SSBs statistikk forsinket

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



45 Years of 
Experience

Pionerer innen No-dig siden 1962

Din TT-partner i Norge:

ABS-Maskin AS    

Strandveien 20 · N - 3051 Mjøndalen · Tel.: +47 32 23 18 10

Fax: +47 32 23 18 11 · E-Mail: post@abs-maskin.no

www. tracto-technik.com

ABS-Maskin tilbyr et bredt spekter av maskiner/systemer for boring/fornying av rør.  Sammen med den tyske  produsenten 
har vi 45 års erfaring med service og ekspertise. Vi leverer utstyr til forskjellige metoder for å legge nye rør i bakken under 
veier, bygninger, flyplasser, elver etc.

Til nye rørtraséer ved korte, rette strekninger:
Jordraketter: Trekker ny rør etter seg gjennom bakken.

Rørpressing: Slår stålrør gjennom bakken.

Rørfornying av vann og avløpsrør:
Rørsprekking: Sprekker gamle rør og drar inn nye rør i den eksisterende rørtraséen.

Styrbar boreteknikk for å legge nye rørtraséer over lange strekninger.
 Horisontale styrbare borerigger: Kan bore nye rørtraséer over lange strekninger for små 

og store rørdimensjoner.

Vi har godt over hundre kunder som aktivt bruker disse metodene daglig i Norge. Disse kundene 

legger kilometer på kilometer med rør hos kommunale og private oppdragsgivere hvert år.

Vår tyske produsent, Tracto-Technik er blant bransjefolk kjent for:

Innovasjon og nyutvikling
Mange patenterte løsninger
Kvalitet, driftsikkerhet og lang levetid på produktene

Tracto-Technik lever opp til sitt slagord: Vi utvikler, andre kopierer.

Hvorfor grave når det finnes bedre 

løsninger?

Miljøvennlig og effektiv rehabilitering og 
legging av nye rør



MESSE DYRSKU’N 2010   

ANLEGGSMASKINEN 10-201020

Italienske Gallmac er for ek-
sempel det aller nyeste innen 

markedet. Maskinen nådde ak-
kurat så vidt å få norgespremiere i 
telemarksbygda.

Bamble Mek. Industri AS 
(BMI) kom over maskinprodu-
senten på årets Bauma, og sikret 
seg agenturet i Norge. 100LT-

varianten på Dyrsklu’n rakk så 
vidt fram før portene åpnet, ifølge 
Halvor Sannes i BMI.

- Dette er det aller første 
eksemplaret som er tatt inn, og re-
sponsen er allerede stor. Konsep-
tet gjør maskintypen til en verdig 
konkurrent av mange modeller fra 
blant annet Mecalac.

Gallmac kommer i tre varian-

ter på henholdsvis 10, 11,5 og 15 
-

ring på fast maskinramme.
- Konstruksjonen innebærer 

gunstig plassering av motor og 
hytte med stor intern avstand. 
Vibrasjoner og støy elimineres 
effektivt, og manøveregenskapene 
er helt suverene, sier Sannes.

Maskinene kommer i henhold 

til brosjyrematerialet med et 
vell av utstyr og tilbehør og skal 
kunne brukes til mye forskjellig. 
Både på landevei, i terreng, på 
byggeplasser og langs jernbane-
spor, leser vi.

Hako Maskin AS var som el-
lers sterkt til stede, nå også med 

FLERE NYHETER 
bød også på enkelte norgespremierer i kategorien anleggsmaskiner.
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I SELJORD
nyervervede Giant tiltrotatorer, 
gripeklør og pusseskuffer. Samti-
dig tas nå vibroplatene fra Tekpak 
direkte fra produsent under origi-
nalt merkenavn.

- Vi har hatt sistnevnte lenge, 
men da under merkenavnet Ma-
salta. Nå slipper vi et mellomledd 
og står dermed enda sterkere, sier 
Hakos distriktssjef for Hedmark, 

Oppland og Buskerud, Lars H. 
Velsand.

Giant pigghammere har stått 

regnet 350 skal være solgt i Nor-
ge, ifølge Velsand.

Hesselberg Maskin er i full 
gang med leverranser av den helt 
nye hjulgraveren med kort hekk, 
Komatsu PW148-8 som ble vist 

første første gang på Bauma. 
Ingunn Slåtsveen og Jon Ølstad 
melder for øvrig om økende trykk 
i markedet, og kunne vise til at 

ene maskintypen allerede er solgt 
såpass kort tid etter introduksjo-
nen.

- Rennet av nysgjerrige rundt 
dette aller første utstilte eksem-

plaret i Norge er også blitt rimelig 
tett etter hvert i dag, konstaterer 
Ingunn Slåtsveen.

Jobbskifte
Volvo Maskins Nils Kristian 
Hjelmtveit brukte Dyrsku’n som 
innfallsport til den nye jobben 
som distriktssjef i Vestfold etter 
Kim Nymo. Vestfoldveteranen 

1 Italiensk Halvor Sannes med 
helt nye Gallmac 100LT.

 Lars H. Velsand 
viste blant annet helt ny gripeklo 
fra Giant.
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var på vei over i ny stilling ved 
maskingigantens hovedbøl på 
Kolbotn. 

Foruten et veldig tidlig eksem-
plar av hjullasteren Volvo L20F 
fra årets Bauma-messe hadde 
duoen klart å skaffe fram den 
nye belteminigraveren EC18C til 
folkefesten i Seljord.

Også Rosendal Maskin 

mønstret en aldri så liten premi-
erenyhet. Magne Reiersrud med 
Buskerud, Vestfold og Telemark 
som arbeidsområde viste fram 
helt nye Bobcat E45, en korthekks 
minigravervariant som ikke gjør 
mye av seg rent fysisk, men som 
blant annet har lastkjennende hy-
draulikk, romslig hytte og motor 
på 41,8 hk.

Inn med lassbærer
Også skogsbransjen tenkte stort 
på Dyrsku’n i år. Bak ryggen til 
daglig leder Ole Thomas Fladby 
i Skogteknikk AS ruvet lassbæ-
reren Rottne F15. Skogskjempen 
hadde verdenspremiere på Elmia 
Wood i fjor sommer, og gjorde 
mye av seg på Dyrsku’n blant le-
verandører av jordbruksredskaper, 

fårepølse og minitraktorer. Med 
på lasset til til telemarksbygda 
var de to trofaste Rottne-ambas-
sadørene Carl og Ole Randin 
Klokkerengen fra Krogsrud Sag 
AS i Eidsvoll,

- Det svinger i skogen for 
tida. Vi søkte om plass i fjor 
også, men var for sent ute. Hit 
kommer titusener av mennesker, 
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og åpningen mot mulige nye 
kunder er veldig stor, sier Fladby 
som også stilte med en grønnlak-
kert Posch vedprosessor som en 
fargekontrast til den blå Rottne-
ruggen.

Og de som spekulerte i at Mag-
nar Trondrud i Trondrud Maskin 

AS på grunn av våte værvarsler 
ville holde seg unna Dyrsku’n i 
år, tok grundig feil. I full og godt 
inngrodd skinnhabitt stilte han 
med en mer omfangsrik stand 
enn noen gang.

- Nå er importen av Sunward-
maskiner organisert fra grunnen 
av. Derfor har jeg også med et 
par eksemplarer i SWE-serien 

av gravemaskinene på plass, sier 
Trondrud.

- Vi var kommet så smått i 
gang i fjor på denne tida, og da 
stilte vi bare med en kompaktlas-
ter. Som du ser er programmet nå 
atskillig utvidet. Magnar Trondrud  
merket seg at Sunward i Sverige 
leveres i omlakkert tilstand – rødt 
og blått – da han leste maskintes-

ten av SWE60 i forrige nummer 
av Anleggsmaskinen.

- Maskinene kommer originalt 
i turkis farge fra fabrikken, og her 
i landet selger vi dem selvsagt i 
original utførelse, forsikrer Mag-
nar Trondrud.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

 Ingunn Slåtsveen og Jon Ølstad oppnådde stor interesse for nye Komatsu PW148-8.

2 Jobbskifte Kim Nymo (t. v.) overlot Vestfold salgsregion til nyansatte Nils Kristian Hjelmtveit 
foran Volvo EC18C.  

3 US-Made Magne Reiersrud med nye korthekks Bobcat E45

F15 lassbærer i kulissene.

 Magnar Trondrud i velkjent dyrskuhabitt og med ny Sunward minigravemaskin i origi-
nalfarge.
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Bergensbedriften har gått stille i 
dørene omkring overtakelsen av 
agenturet på Menzi Muck i mars i 
år. Men på Dyrsku’n ble stillheten 
brutt.
- Vi hadde mye å lære og trengte 
tid internt til å sette oss inn i 
maskinene og tilbehøret før vi 
offentliggjorde for mye. Men 

god start da Leonhard Nilsen & 
Sønner (NLS) plutselig bestilte to 
A91-eksemplarer fullt utstyrt med 

og tilbehør for boring og graving 
til begge maskinene, sier salgsko-
ordinator Hilde Lund i Motorsalg 
AS.

1.400 tonn
Ikke nok med at leveransen var 
omfangsrik.
- Den utgjør rett og slett den stør-

ste enkeltordren rent økonomisk 
noensinne i både Motorsalgs 
og den sveitsiske produsentens 
historie.
Tidlig i september sto maskinene 
med alt tilleggsutstyr pakket og 
klart i containere i Bergen for 
transport til Tananger og derfra 
videre til Larsmann Hills i An-
tarktis. Der er sommersesongen i 
disse dager er i ferd med å overta 
det værmessige rammeverket. 
LNS sender i alt 87 stk 20-fots 
containere på totalt 1.400 tonn til 
isødet i sør.

på oss til å få i orden leveransen. 
Men vi kom i mål like før båten 
kastet loss, sier Hilde Lund.

Motorsalgs salgskoordinator 
brukte sammen med selgerne Per 

Magne Knarvik og Bjørn-Erik 
Sørensen folkefesten og markeds-
plassen på Dyrsku’n som premi-
erearena for reintroduksjonen av 
Menzi Muck i Norge. Tidligere 
hadde En To Tre-teknikk AS 
agenturet, men avtalen opphørte 
for et par års tid siden. Da An-
leggsmaskinen etterlyste en ny 
norsk Menzi Muck-importør på 
Intermat i Paris i fjor sommer, var 
den sveitsiske maskinprodusenten 
allerede i ferd med å lete etter 
kandidater.

Spesialoppdrag
Ifølge Per Magne Knarvik hol-
der Menzi Muck for tida kurs 
for LNS-ansatte ved fabrikken i 
Sveits. Maskinen skal ifølge LNS 
brukes under særdeles krevende 
forhold på det antarktiske konti-
nentet.

I disse dager leverer vi attpåtil 
en identisk A-91 brukt maskin til 

som skal bruke den ti spesialopp-
gaver i indre Hardanger.
På grunn av den spesielle 
konstruksjonen brukes Menzi 
Muck-maskinene i størrelser fra 
2-12 tonn til ulike oppgaver der 
konvensjonelle maskiner ofte må 
melde pass. Blant entusiastene 
kalles maskintypen bare for ”Spi-
derman.” Men Motorsalg legger 
ikke opp til noe salgsrush.
- Vi er glade over å ha spesialmas-
kinen som et supplement til andre 
og mer konvensjonelle maskiner. 
Nykomlingen gjør Motorsalg til 
en enda mer komplett maskinleve-
randør, sier Bjørn-Erik Sørensen. 

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

PANGSTART MED 
MENZI MUCK

-

Importør Per 
Magne Knarvik,
Hilde Lund og 
Bjørn-Erik Sø-
rensen brukte 
Dyrsku’n som 
nyhetsarena for 
Motorsalgs Menzi 
Muck-agentur og 
storleveranse til 
Antarktis. 
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Oslo/ Akershus Jon Granlund          909 77 196

Oppland    Tord Pettersen          907 39 686

Hedmark    Kai Ronny Løvtjernet        916 03 209

Østfold/Follo Ivar Holth          907 84 039

Buskerud Kjetil Deinboll          415 99 719

Vestfold/Telemark Espen Brekke          908 34 880

Rogaland Paul Moi          905 83 115

Hordaland/Sogn og Fj. Rune Ask          909 72 449

Agder/Telemark vest Svein Arne Uppstad         959 93 110

ER DU KLAR
FOR VINTEREN?

KONTAKT VÅRE SELGERE FOR DEMONSTRASJON AV CAT HJULLASTERE TIL VINTERVEDLIKEHOLD. 

SOM CAT-EIER HAR DU ALLTID ET FORSPRANG

Cat® hjullastere gir deg mer enn høy skyvekraft og hydraulikk-
ytelse. Fremragende komfort, med elektrisk oppvarmede speil 
og bakrute, varme og ventilasjon for skandinaviske forhold og 
differensialsperrer i begge aksler, gjør førerens arbeidsdag i 
kulda enklere og mer produktiv.

Caterpillar maskiner er byget for høyest mulig pålitelighet og 
den laveste kostnad pr. driftstime. Legg til Pon Equipments 
ekspertise og ulike serviceavtaler - og du får en pakke som gir 
den gunstigste totalløsningen. 

*Kampanjeprisen gjelder fram til 30.10.2010

VINTERPAKKE
- Bridgestone VSW 

vinterdekk
- Diff. sperre i foraksel
- Automatisk diff.brems 
   i bakaksel

Verdi kr 85 000,-

Kampanjepris kr. 0,-*

- 4. hydraulikkventil
- El. oppvarmede 
   speil og bakrute
- Lysrampe på hyttetak
- Xenon arbeidslyspakke
- Strobe ryggelys

Trøndelag Geir Sandvik 907 71 622

Møre og Romsdal Karstein Yttervik 950 86 206

Nordland Per-Gunnar Hansen 994 02 555

Troms/Finnmark Thorbjørn Sommerbakk 901 23 297

Vegvedlikehold Vidar Jansen 954 55 980

Utleie   Jan Aksel Eriksen 951 92 155

Utleie    Gunvald Falkum 911 21 134

Utleie    Arne Ronold 951 92 158

Utleie    Yngvar Tryfoss 951 92 157
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- INGEN GRUNN  

Invitert Foredragsholder Kåre Valebrokk anbefalte maskinentreprenørene å forholde seg rolige til alle som bedriver svartmaling om framtida i 
den pågående samfunnsdebatten. 
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et mener tidli-
gere anleggs-
maskinselger, 
avisredaktør og 
TV 2-sjef Kåre 
Valebrokk. På 
Loendagene 

anbefalte han anleggsbransjen 
tvert i mot å roe det hele ned, se 
framover med stoisk optimisme 
og ikke la seg trekke med ned av 
alle aktørene som i egen interesse 
strør om seg med negative beskri-
velser av Norge som framtidig 
skueplass for generell nærings-
virksomhet.
Seminarsalen ved Alexandria 
hotell var besatt til siste plass da 
veteranen inntok podiet, invitert 
av styret i MEFs regioner Vest og 
Midt som hovedforedragsholder 
under de 31. i rekken av Loen-
dagene.

Forskjellige kriser
I kjent slentrende stil med sine 
lavmælte og ”bløde” sørlandske 
skarre-r’er talte Valebrokk uten å 
vie det medbrakte manuskriptet 
særlig mye mer enn et par kjappe 
blikk.
- Tilstanden for Norge er slett ikke 
så ille som mange vil ha det til. 
Ikke for anleggsbransjen heller. 
På ingen måde, innledet Vale-
brokk den halvannen time lange 
monologen.

deler av den siviliserte verden i 
fjor, og som fortsatt sliter med 
ettervirkninger, har sluppet veldig 
lett unna nå sammenliknet med 
krisen som slo inn i 1929 da New 
York-børsen klappet sammen på 
et blunk.
Krisen den gang rammet spesielt 
USA og det øvrige Vesten, krisen 
nå rammet globalt.

dobbeldipper, i etterkant utover i 
1930-årene, men noe slikt kom-

mer neppe til å skje i etterkant 
av denne siste krisen, mente 
Valebrokk, og minnet om at de 
to krisene har vidt forskjellige 
strukturer.

- Pessimistisk regjering

av og i årene like etter Andre 
verdenskrig, noe som  samtidig 
gjorde USA til en vedensledende 
nasjon. Denne gangen er mange 
land med solide økonomier inne 
og samarbeider om løsninger uten 

som instrument til å håndtere den 
økonomiske krisen med.
- Men for å holde oss til Norge. 
Finanskrisen ble slik jeg ser det 
løst på en fordelaktig måte for 
landet vårt av regjeringen. Men 
sittende regjering har etter mitt 
syn en svært lite optimistisk hånd 
om utviklingen videre framover. 
Når regjeringen planlegger med 
at det ikke vil skje noen utvikling 
utenom offentlig sektor de neste 
20 årene – ja, så vil det heller ikke 
skje noe de neste 20 årene. Derfor 
blir det helt feil, mente Kåre Va-
lebrokk.
- Til tross for alt dette vil det 
likevel skje en utvikling videre. 
Det sørger privat sektor for. Det 
er bare det at regjeringen ikke vil 
ta det inn over seg, oppsummerte 
eks-maskinselger Valebrokk.

Han påpekte at regjeringen driver 
på gamlemåten der hovedmålet 
er å betale alle investeringer og 
utbygginger av nødvendig infra-
struktur i samfunnet vårt kontant, 
eller aller helst på forskudd.
- Det slås fast at de norske oljere-
servene tar slutt om et par tiår, og 
at vi må spare bruken av  oljefon-
det til kommende generasjoner, 
og bruke av avkastningen slik 
Handlingsregelen legger opp til. 

Dette er også en feilaktig vurde-
ring slik jeg ser det.
Faktum er ifølge Valebrokk at det 
selvsagt vil dukke opp nye olje-
reserver i årene som kommer, og 
om ikke annet så vil stadig nyut-
viklet teknologi sørge for at mye 
mer olje vil kunne hentes opp av 
brønnene vi allerede utnytter.
- Og jeg snakker her isolert sett 
om minst like mye olje som Stat-
fjord A har forsynt oss med. Så 
oljeeventyret går på ingen måte 
mot slutten for nasjonen Norge, 
konstaterte Kåre Valebrokk.

Lavt lønnsnivå
Et annet positivt fortrinn i Norge 
er lave lønninger, og det langt 
lavere enn våre konkurrenter kan 
vise til, ifølge Valebrokk.
- Da snakker jeg om lønningene 
til ingeniører og teknikere, selve 
hovedtyngden av høyt utdannede 
fagfolk som samfunnet vårt er 
avhengige av for å fortsatt lede 
an i teknologisk innovasjon. Vi 
har alle muligheter bare vi bruker 
dem. Ved å heve lønnsnivået til 
disse yrkesgruppene opp på in-
ternasjonalt nivå vil ungdommen 
strømme til og legge grunnlag 
for at landet vårt opprettholder en 
tetplassering innen teknologisk 
utvikling og innovasjon også i 
framtida. Så her har vi lite å frykte 
hvis vi setter inn riktige virke-
midler.

Kåre Valebrokk unnlot ikke å vise 
til den generelle svartmalingen 
av samfunnsutviklingen gjennom 

med at en rekke norske kjerne-
verksomheter er blitt lagt ned eller 

- Norsk tekstilindustri er feid 
vekk. Norsk skoproduksjon er 
feid vekk. Stort sett all norsk 
skipsverftsindustri er feid vekk. 

-

Og så videre. På samme måte er 

med sterke norske bindinger og 

godt. Og det er ikke måte på hvor 
mye negativt disse endringene 
ville føre til i den norske sam-
funnsdebatten opp gjennom årene. 
Men hva er skjedd i lys av alle de 
dystre spådommene? Jo, Norge er 
rangert som et av verdens rikeste 
land, og kanskje det landet i ver-
den det er aller best å bo i, fant 
Kåre Valebrokk det betimelig å 
minne om.

Så hva med maskinentreprenø-
rene? Står ikke i det minste den 
bransjen overfor store omveltnin-
ger og negative konsekvenser som 
følge av raske endringer som skjer 
i vår tidsalder?
- Ingen grunn til bekymring. Mas-
kinentreprenørene som så mange 
andre solide bransjer i Norge bør 
kanskje heller prøve å tenke nytt 
i forhold til satsing på stordrifter. 
Vi er blant verdensbeste til å 
håndtere fjell og stein. Så lenge 
entreprisene holdes på nivåer som 
ligger under kravet om interna-
sjonal anbudskonkurranse vil vi 
heller ikke trues av europeiske en-
treprenørselskaper som kommer 
inn og overtar oppdragene. Men 
er det lurt å sitte lokalt på hver sin 
tue og eie en haug dyre maskiner, 
eller kan det lønne seg å satse på 
prosjektering og administrasjon 
og styring som kompetansegrunn-
lag i bedriften, og heller leie inn 
maskiner med førere? Kjapt inn, 
gjør jobben, og kjapt ut. Her ser 
jeg nye muligheter, sa blant annet 
Kåre Valebrokk.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

 TIL BEKYMRING
D



MESSE LOENDAGENE 2010   

ANLEGGSMASKINEN 10-201028

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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Jon Grebstad mener å vite at 

blant norske maskinentrepre-

- Isachsen Entreprenør AS 
sikret seg tilsvarende ISO-

i boks 20. september, sier Jon 
Grebstad til Anleggsmaskinen.

-
sering blant maskinentreprenø-
rer er ennå ikke fast innarbei-
det i Norge, men utviklingen 
går raskt og mange andre bran-
sjer blir etter hvert stilt overfor 

krav om å innfri internasjonale 
ISO-standarder.

Miljø og kvalitet
Grebstad hadde imidlertid 

-
sering er stilt i forbindelse med 
inngåtte funksjonskontrakter, 
og bestemte seg i fjor høst for 
få satse for fullt på å sikre seg 
dokumentasjon på elementer 
som ryddighet og pålitelighet 
i forhold til oppdragsgivere og 

er nå sikret for miljø (ISO 

14001:2004) og kvalitet (ISO 
9001:2008).
- Vi ville være i forkant, brettet 
opp armene og visste at vi var 
i stand til å innfri de strenge 
kravene som ligger innbakt i 

-
te var positive og la inn ekstra 
innsats, både i ledelsen og alle 
som jobber ute på anlegg, sier 
Jon Grebstad, og anbefaler 
andre i bransjen å gå i gang 

dessuten at mye nytt utstyr er 
tatt i bruk, og at administrative 
rutiner er oppdatert.

Ideell anledning

noe lavere aktivitet for bedrif-
ten enn vanlig i fjor høst og 
første halvår i år, var tidspunk-
tet ideelt til å la de ansatte vie 

-
seringsprosessen.  Det Norske 
Veritas og Teknologisk Institutt 
står for regi og praktisk gjen-

- Det har gått med ganske mye 
tid til kursing og fellesmøter. 
Selve eksamen gikk over to da-
ger da to mann fra Teknologisk 
Institutt hadde frie hender til å 
teste ut samtlige ansatte med 
både praktiske og teoretiske 
utfordringer og intervjuer. Vi 

-
vist at rutinene våre holder i 
forhold til alle kravene som 
stilles, sier Jon Grebstad. Bak 
ISO-systemet står International 
Organization for Standardiza-
tion.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

VOLDA MASKIN
ISO-SERTIFISERT

Daglig leder Jon Grebstad i Volda 
Maskin AS vil være i forkant og ankom 
Loendagene med to rykende ferske ISO-

ISO-godkjent Jon Grebstad har sørget for at Volda Maskin AS er ISO-
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Oppkjøpet var bare et par 
dager gammelt da de to drevne 
trafikksikringsekspertene stilte 
opp med egen stand for Bot-
neskilt AS på Loendagene i år 
også.
- Vi har fått et enda mer kom-
plett varetilbud enn før, og 
nyter ekstra godt av de 54 
distriktsavdelingene som BD 
allerede har i Norge. Også 

logistikk og transport av varer 
og utstyr kommer til å bli kraf-
tig forbedret gjennom våre nye 
eieres veletablerte nettverk, 
sier Botneskilts distriktssjef 
Per Sætre.
- Dessuten styrker oppkjøpet 
begge selskapene våre og 
legger grunnlag for at vi kan 
vokse enda mer i årene fram-
over. Og BD slipper å forholde 

seg til Sverige for å få produ-
sert skiltmateriellet, supplerer 
kollega Jarle Rogn Jacobsen.
Den nye plassen innunder BDs 
vinger utvider kundegruppen 
for Botneskilt. Nå får selska-
pet større innpass også innen 
VVS, VA og generell industri 
i tillegg til den etablerte mar-
kedskontakten med vei og 
anleggsmarkedet, både privat, 

kommunalt og statlig. Botne-
skilts 34 ansatte har med opp-
kjøpet fått selskap av BDs 900 
ansatte, og årsomsetningen 
på rundt 100 millioner kroner  
kommer på toppen av de nye 
eiernes mer enn 5 milliarder 
omsetningskroner årlig.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

POSITIVE TIL OPPKJØP
Kjøpt opp Jarle Rogn Jacobsen og Per Sætre har sammen 
med 32 andre Botneskilt-ansatte fått nye eiere gjennom 
Brødrene Dahl AS.
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MESSE LOENDAGENE 2010   
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Botneskilt AS har blitt en del av Brødrene Dahl konsernet, og vil med 
dette bli en mer slagkraftig enhet innen trafikksikring!

www.dahl.no

33 06 66 00 / www.botneskilt.no

 Håkon Rudland har tilhold på Hundorp i Sør-Fron 
kommune, og er nyansatt som veifarende grossistagent hos Bekken 
& Strøm AS.

DEBUTANT I 
SEPTEMBER-SOL

Og responsen var ifølge 
Rudland upåklagelig de tre 
dagene Loendagene varte. 
Spesielt fordi både fredagen 
og søndagen var avkortet 
henholdsvis på formiddag og 
ettermiddag.
- Vi har hatt et renn uten like 
her. Vi har plass like ved 
hotellinngangen, sola skinner 
som bare det og vi kjører fram 
en helt ny type arbeidstøy. 
Det nærmer seg vinter, og 
mange er ute etter å fornye 
oppkledningen for å møte en 
ny lang og kald årstid, sier 
Håkon Rudland.
Selv var han med som faglig 
støtte på standen til MX 
Sport Askvoll som inngår 
i forhandlernettet. Hans 
egen oppgave er en ren 

grossistfunksjon, og ikke 
direkte salg til brukere.
- Sportsforretning som selger 
arbeidstøy?
Grunnlegger Tore Strømmen i 
MX Sport forklarer.
- Vi har hatt Bekken & Strøm 
i porteføljen i ti år. Det har 
vært et klokt valg. Selv startet 
vi opp med sportsklær i 1998. 
Jeg drev i anleggsbransjen, 
men ødela skulderen i et fall 
for 35 år siden og måtte til 
slutt finne noe annet å gjøre, 
Og her er vi altså nå, lyder 
Tore Strømmens kortversjon 
av historien.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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I tillegg til oppgitte priser kommer mva. og frakt.

Maskinentreprenørenes Forbund, Postboks 505 Sentrum, 0105 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

Skjemaer og tabeller
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:

daglige notater

– se oversikt

leverandører til bransjen

informasjon
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V i ingeniører er trollene i den norske samfunnsdebatten, 
spøker han. 

Vi sitter på et brakketak midt på Trondheims største 
anleggsplass. Han har servert kaffe og sjokolade pakket 
inn i knallgul emballasje med Vegvesenets logo på. Det 
har for lengst gått opp for meg at dette ikke er en mann 
som liker å kaste bort tiden, men nå mistenker jeg at 
han setter pris på å komme seg ut av kontoret.

–Vi har en tendens til å sprekke så snart vi kommer ut av tunnelen, 
fortsetter han.

Anders Beitnes gjør ingen tegn til å sprekke, tvert om ser han ut til å 
nyte sensommersolen. Men så lærte han seg også tidlig at kommunika-
sjon er en viktig del av jobben hans. Og kanskje har han gått på smilekurs, 
for det er absolutt ikke noe trolsk over denne hyggelige, solbrune mannen 
som bobler over av engasjement og kreative påfunn.

Beitnes snakker selvfølgelig om Gardermobanen, som gjorde pro-

fremdeles Romeriksporten med setningsskader, lekkasjer og giftig tet-

–I etterkrigstidens Norge ble veier, tunneler og kraftmaster sett på som 
symboler på utvikling og velstand. I dagens samfunn er vi mer opptatt av 
miljø og urørt natur. Infrastruktur er blitt veldig usexy, og i sommer ble 
monstermaster en del av nordmenns hverdagsvokabular.

Men Beitnes er ikke ute etter å refse verken publikum eller presse. 
Han sier han ikke har kunnskap nok til å kommentere den kontroversielle 

Navn I ANDERS BEITNES
Bosted ITRONDHEIM

I SIVILINGENIØR FRA NTNU
Stilling I PROSJEKTLEDER I FAVEO (TIDL. PTL)

IBYGGELEDER FOR DAGSONE VEST,
E18 TRONDHEIM–STJØRDAL

TROLL
I FULLT DAGSLYS

PROFILEN ANDERS BEITNES
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kraftlinjeutbyggingen i Hardanger. Han forteller at han elsker det nor-
ske naturlandskapet. Men han er opptatt av at ingeniører og anleggsfolk 
må komme på banen igjen i samfunnsdebatten. Og den debatten handler 
ikke lenger bare om teknologiske fremskritt og økonomisk utvikling. 
Mange i fagmiljøet er blitt så vant til å snakke om tall og lønnsomhet at 
de glemmer å formidle at debatten i bunn og grunn handler om verdier og 
visjoner, tror han.

–Folk i Oslo tror vi bygger bro- og tunnelforbindelse til Hitra for at 

at veiforbindelsen brukes til å frakte 30 prosent av Norges nest største 

leve av i fremtiden. Infrastruktur handler om verdiskaping i distriktene, 
og om å bygge videre på den norske velferdsstaten.

Anders Beitnes bygger altså ikke vei bare for moro skyld. Men han 
innrømmer gjerne at jobben hans også er en lidenskap. Siden han som 
ingeniørstudent skrev diplomoppgave om kvikkleire har han vært tun-

nelmann på sin hals. Nå har han ansvar for å grave ut en tunnel gjennom 
kvikkleire, og dermed er ringen sluttet.

et malingsspann. Alle som har brukt trixotrop maling vet at den er tjukk 
og seig frem til man begynner å røre i den. Vi bruker helt nye metoder 
for å holde kvikkleiren på plass, og for å hindre at den ikke lekker vann. 
Vannet og de naturlige barrierene omkring byen er det som holder kvikk-
leiren på plass. Så dette handler ikke bare om tunnelen, det handler om et 
helt område.

Beitnes virker sikker og avslappet, men det er ikke vanskelig å forstå 
at han har jobben i tankene dag og natt. Sønnen hans er miljøskadet og 
har et liknende prosjektansvar i Stjørdal, som ligger i andre enden av vei-
prosjektet. Når de to er i samme rom, blir det naturligvis mye jobbsnakk. 
Heldigvis for hans kone bor de vegg i vegg med datteren som er jordmor, 
hennes svenske IT-mann og deres to barn. Dermed handler familielivet 
ikke kun om tunneler, men de to små blir gjerne med bestefar på anleggs-
plassen.

–Jeg trodde barnebarna skulle bli mest imponert over kalksementpæ-
leriggen og de andre tunge anleggsmaskinene. Men neida, de er fullsten-
dig oppslukt av den vesle Manitou-trucken.

I tillegg til å være tunnelmann er Anders Beitnes også en hengiven 
familiemann. Han viser stolt frem skissene han har tegnet for hånd, av 
kirkene i familiens liv. Jeg gjenkjenner straks Vår frue kirke i Trondheim, 
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på snerken i et 
malingspann.”

der både han, og senere datteren, giftet seg. En annen skisse viser Hof 
middelalderkirke i Vestfold, der begge foreldrene hans er gravlagt. Og 

–Men siden dette er et portrettintervju til Anleggsmaskinen, regner jeg 
med at leserne deres vil ha litt anleggsporno, foreslår Beitnes håpefullt. 

Jeg lurer et øyeblikk på om tunnelkongen og bestefaren snakker om 
lettkledde piker på glansede kalendere. Men nei, han snakker selvfølgelig 
om teknologi, og ikke bare om anleggsmaskinene han har rundt seg til 

som han tror kan bidra til å gjøre anleggsarbeid mer effektivt, sikkert og 
publikumsvennlig.

På tegnebrettet har han Road Saver, som skal kunne oppgradere hun-
dre meter vei i løpet av en dag. Maskinen freser opp gammel, utslitt vei, 

gå over mens det foregår anleggsarbeid nede i bakken.

kvikkleire på en enklere måte. Kalksementpæleriggen har en visp som 
mikser en blanding av kalk og sement inn i leiren for å stabilisere den. 
Dette er en metode med stort potensiale for utvidet bruk. Blandingsfor-
holdet avhenger av egenskapene til jordmaterialet, men det tar mye tid å 
hente ut prøver og analysere dem i laboratorier. Beitnes foreslår å putte 

hele laboratoriet inn i borehull og analysere kvikkleiren på stedet. En 

blokker av stivnet kvikkleire uten å åpne bakken, for deretter å grave ut 
tunnel i de herdede partiene.

Men det er ikke bare anleggsplassen som er arena for Beitnes’ skaper-
glede. Han er en ivrig tilhenger av hoppsporten, og sammen med likesin-
nede jobber han med å utvikle en tiltbar vindtunnel som kan brukes til å 
forbedre utstyr og prestasjoner i hoppbakken. 

Anna Konda kan høres ut som månedens Vi menn-pike, men er i 
virkeligheten verdens første vannhydrauliske slangerobot, og i ferd med 
å patentbeskyttes. Ideen er at roboten, som er utstyrt med varme- og 
gassensorer i nesen skal bukte seg inn i branner og slukke dem. Proto-
typen på den intelligente brannslangen ble tenkt ut i SINTEF-tiden hans 
sammen med en nåværende professor i kybernetikk, og den videreut-
vikles av  doktorgradsstipendiater ved NTNU. Den  veier 75 kilo, er 3 
meter lang og har 20 ledd. Ideen var Beitnes’ egen, men selv bryr han seg 
i mindre grad om rettigheter og en eventuelt fremtidig gevinst. 

–For meg handler ideene mine om skaperglede og om fremskritt. Jeg 
har nok alt for liten interesse for kommersialisering. Jeg er bare en liten 
gutt som liker å bygge ting med teknisk lego.

Tekst og foto
I STEFAN STORM LARSEN
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MASKINTEST HITACHI ZW250

ROBUST OG
SMIDIG UTFOR
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Karakterboka
Hytte
Sikt 5,0
Plass 4,5
Ergonomi 4,5
Instrumentering 4,5
Hytteklima 4,5

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

Motor/drivverk
Transporthastighet 4,0

Daglig vedlikehold 3,0
Atkomst ved service 3,0

Totalt 4,1

MASKINTEST HITACHI ZW250

Til å være en såpass stor maskin 
er denne hjullasteren veldig smi-
dig, kjennes sterk og den mater 
godt på inn i materialhaugen. 
Både løftehøyde og tippvinkel er 
mer enn nok for å laste høykar-
mede anleggslastebiler. Dessuten 
liker jeg det litt frekke designet på 
denne maskinen.

ta etter, er muligheten til å justere 
lydnivået på ryggealarmen. Det 

-
gig av hvor man jobber. Mindre 

bak. Disse vil med stor sannsyn-
lighet kjøres i stykker, og bør 
heller felles inn i motvekten.

Hytta
Hitachi er som maskinprodusent 
kjent for kvalitet, og nå har man 
fått til en trivelig hytte med god 
plass også. Store glassarealer og 
vinduer som når helt ned til gulvet 

gir veldig bra sikt. Mindre bra er 
det nedre glassvinduet i høyre dør, 
som likevel avskjermes av både 
stol og konsoll. Jeg mener det er 
unødvendig og dyrt med en dør 
der, et vindu til å åpne ville gjort 
nytten.
Lydnivået i hytta føles litt høyt, 
men mye glass gir mer lyd, og det 
handler nå og da om å prioritere 
enten god sikt eller lavt lydnivå. 
Men mer dempemateriale rundt 
motor og karosserideler vil kan-
skje redusere resonanslyden litt.
Jeg liker spakstyringen og at føl-
somheten kan stilles individuelt. 
Likevel skulle jeg gjerne hatt en 
for- og bakovervippe på spaken. 
Nå sitter den knappen på høyre 
konsoll, som i mine øyne forstyr-
rer under lasting når man må 
slippe lastespaken for å forandre 
kjøreretning. Defrosteranlegget 
har skikkelige dyser som fjerner 
dogg fra vinduene på et blunk. 

Maskinen er lett å ta seg inn og 
ut av via gode fotsteg og håndtak. 
Hyttebelysningen tennes samtidig 
med at døren åpnes. Hyttegulvet 
har gummimatte og det er lett å 
holde rent, men over litt tid kan 
skitt og lort samle seg i utskjærin-
gene for pedalene og føre til at de 
kommer i knip.

ingen ting å bemerke til hydrau-
likken. Den virker upåklagelig, 
og det er lett å forhåndsinnstille 
skuffevinkel samt nedre og øvre 
skuffeposisjon med automatikken 
under lasting.
Hydraulslangene til løftesylinder-
ne sitter imidlertid utsatt til, men 
kan utbedres ved å vri sylinderne 
slik at slangene ledes oppover 
gjennom det øvre hullet i laste-
armsrammen. Også hydraulrøret 

det som svært utsatt og at det 
kommer til å bli skadet. Enkelte 
smørepunkter er trukket fram via 
rør, der slanger etter min mening 
hadde vært mer holdbart.

Motor/drivverk
ZW250 girer så mykt at det knapt 
merkes. Systemet kjenner selv 
hvor mye kraft som trengs for å 
ta seg helt inn i materialhaugen, 
og hindrer at hjulene spinner løs. 
Veldig bra! Og lastearmsfjæringen 
fungerer aldeles utmerket under 
kjøring på ujevnt underlag.
Mindre bra er lyden – eller uly-
den – som testmaskinen ga fra 
seg under transport i maksimal 
hastighet. Det er snakk om en 
irriterende lyd dersom man skal 
kjøre langt.

Den reversible vifta og oljekjøle-
ren kan felles ut fra selve radia-
torhuset, som igjen åpner for lett 
rengjøring. Men peilepinnen for 
motorolje er så lang at to hender 
må til for å sette den tilbake på 
plass. Klønete og unødvendig, 
synes nå jeg.
Den store serviceluka har gass-
dempere og det er bra, men jeg 
savner en sperre eller stag for å 

-
teret sitter innenfor en luke som 
igjen er plassert i rammen bak 
fotstegene, og åpnes ved å skru 
løs noen muttere. Også det i mine 
øyne en trang og heller klønete 
løsning.

I Testfører ROBERT NYLUND
I Foto LARS-OLOF TANDBERG
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Standard 
løftearm og skuff

Kr. 1.375.000 + avgift

Tekniske data
Tjenestevekt netto 20.7 tonn
Motor Isuzu 6HK1DHAA
Effekt 179 kW (240 hk)/

2.000 o/min
36 km/t
3.800 liter

Tipplast Rett 16.500 kgf, 40 gr.
utsving 14.200 kgf
75 dB(A)

Lydnivå eksternt 105 dB(A)
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Atlas Copco er ute med en ny kasseformet underdel til sin CC 3300 
hydrauliske CombiCutter. Resirkuleringshastigheten i rivningsarbeidet 
øker, og prosessen blir enklere, ifølge Roy Hasløgård i Atlas Copco 
GMBH. Rivningsmaterialet skjæres opp fra tre sider samtidig, slik at 
lange biter armeringsstål unngås og samtidig gjør rivningsmaterialet 
ideelt for knuseren som kommer etterpå, heter det i en pressemelding.

Foto: Atlas Copco

KOMPAKT,
KRAFTIG OG KREVENDE

Pris testeat modell: Avh. av påbygg 
og akselavst.
Motor: 4 syl 3,0 TDI 107 hk/370 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 7,5 tonn/4.950 kg

3,5 tonn
0-100/toppfart: Avh. av påbygg og 
akselavst.

Avh. av påbygg/akselavst.

MÅNEDENS BIL FUSO CANTER 7C15

SKUFFE
MAT
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Over 300 lassbærere som ble kjøpt inn i hui og hast til oppryddingen etter 
stormen Gudrun i Sverige i 2005, pluss ytterligere 500 som var i bruk da stormen 

trolig omtrent like mange hogstmaskiner med ekstra mange timer på tellerne i 
samme område, altså lengst sør i Sverige der stormen herjet som verst. Nøyaktig 
antall er derimot ganske uvisst fordi det ikke føres statistikk over solgte 
hogstmaskiner i nabolandet i øst. Illustrasjonsfoto)

Mange maskinentreprenører 
med minigravemaskiner på stal-
len har ofte behov for kjappe 

sted. 7,5-tonnsvarianten av nye 
Fuso Canter i kort truck-utgave 
og 2,75 meter akselavstand byr 
på teoretisk mulighet for frakt av 
maskiner inntil to meters bredde 
med totalvekt opptil 4,9 tonn.

Vi har prøvekjørt bilen som 
kassevogn med lang akselav-
stand med to vanncontainere baki 
lasterommet for å simulere effek-
ten av drøyt 80 prosent av tillatt 
totalvekt.

Slik bilen var lastet, opplevde 
vi kjøreegenskaper slik de til-
nærmet vil fortone seg med rundt 
regnet 3,7 tonn last bakpå planet. 
Altså rundt regnet tilsvarende en 
minigravemaskin.

Fuso er tidligere produsent 
av buss- og lastebilsegmentet til 
Mitsubishi Motors. Selskapet ble 
nylig solgt til Daimler Benz, slik 
at Bertel O. Steen AS nå står som 
importør i Norge. Fuso Canter-
modellene som leveres i Europa 
skipes som halvfabrikata fra 
Japan til Portugal der hver enkelt 
modell ferdigmonteres i et vell 
av utførelser. Vår testbil var altså 
en førerkortklasse C1, 7,5 tonns 

kassevognvariant, men tilnærmet 
simulert som pickup med en 
snaut 4 tonn tung gravemaskin 
bakpå.

Innstigningen i en kompakt 
truck som dette er til dels svært 
forskjellig fra det man vanligvis 
forbinder med de mye brukte 
anleggspickup’ene. En relativt 
høy sittestilling over forhjulene 
innebærer for eksempel behov 
for et velegnet gripehåndtak for 
å komme på plass, og dette sit-
ter godt plassert i Canter. Vel på 
plass bak rattet er utsikten uover-
truffen forover, til sidene og 
inntil bilen rund baut. Standard-
utstyret omfatter klimaanlegg, 
elvinduer og en godt avfjæret fø-
rerstol. Rattet har mange innstil-
linger og den lave rattposisjonen 
krever kun en rask tilvenning. 
Sittestillingen er uvant fra starten 
av, men kjøreposisjon viser seg 
som veldig ergonomisk riktig. 
Man må kjøre langt før behovet 
for benstrekk melder seg. Gir-
spaken er hendig plassert midt 
på dashbordet og god å operere. 
For øvrig trengs bare et kjapt 
overblikk for å konstatere at all 
instrumentering er i tråd med 
tradisjonell japansk layout. Her 
er det bare å starte opp og kjøre.

Gode utvendige sidespeil 
bidrar til god sikt bakover når 
bakvinduet er tildekket, men i 
mørke er det faktisk fullt mulig 
å lese av alle verdiene på både 
speedometer, turteller, drivstoff-
måler og temperaturmåler via 

-
speil (!).

Vi fatter raskt at Fuso Canter 
med drøye 80 prosent last bakpå 
ikke akkurat innbyr til kjapp 
kjøring. På sporete asfalt og 
ujevn vei krever styringen mange 
korreksjoner for å holde rett 
kurs. Tvillinghjulene bak bidrar 
til utslagene mot asfaltsporene, 
og må korrigeres ganske heftig 
med rattet. På jevnt underlag 
fungerer styring og stabilitet med 
såpass tung last, mye bedre. Vi 
skylder dessuten å meddele at de 
to vanntankene baki ikke er helt 
fulle, og de ekstra skvulpene i 
skarpe svinger merkes sammen 
med høyt tyngdepunkt som 
kraftige sideveis etterslengere. 
Over fem omdreininger må til 
med rattet for fullt utslag fra side 
til side. Rattutvekslingen krever 
en god del ekstra arminnsats 
for eksempel gjennom trange 
rundkjøringer. Til gjengjeld er en 
tungt lastet Canter uhyre enkel 

å manøvrere på trange arealer, 
og snudiameteren imponerende 
liten. Fjæringen er veldig be-
kvem med tung last, og ingen 
slag eller vibrasjoner forplanter 
seg til rattet. 

Motoren er plassert under en 
støydempet kasse i førerhuset, 
er svært seig og trekkvillig, men 
altså ikke av det kjappeste slaget. 
Den høres godt, men vi har vært 
borti langt verre motorstøykilder. 
Vår pinefulle test opp en av de 
aller mest krevende langstrek-

langs E6 på Østlandet viste 92 
km/t i bunnen og 85 på toppen 
i sjette gir. Det var rett og slett 
nesten ikke til å tro med så mye 
av lastekapasiteten utnyttet.

Vi gir altså Fuso Canter 7C15 
fullt ut godkjent karakter til frakt 
av minigravemaskiner innenfor 
tillatt vektgrense, men ta med på 
kjøpet at bilen da leverer kjøre-
egenskaper som kan være ganske 
krevende.  

Tekst
ISVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
IMOTORSALG/SVEIN ERIK
MADSSVEEN
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Det som en lenge var en ren 
bransjemesse for rekruttering til 
anleggsfagene alene, er nå ut-

-
gartnerfaget ved Øksnevad vgs 

-
senterte bransjer sammen med 
andre fagretninger som også har 
bedt om å få være med.

Det er altså litt av et pro-
sjekt de ansatte i OKAB Sør-
Rogaland begir seg inn i hvert 
eneste år. Tidspunktet er satt til 
rundt midten av september når 
skolene er kommet i gang etter 
sommerferien og skoleelever 
med forestående valg av yrker 
må ta viktige beslutninger om 
hva de skal velge og i hvilken 
retning de skal se.

OKAB Sør-Rogaland sam-
arbeider tett med både ledelse, 

lærere og ikke minst elevene på 
anleggsteknisk linje ved Time 
videregående skole om den 
årlige yrkes- og rekrutterings-
messa.

- Den kjøres her på Laland 
øvingsområde i Klepp hvert 
eneste år. Vi har valgt denne 
metoden, altså å samle alle 
elevene ved ungdomsskolene 
og noen vg1-klasser fra enkelte 
videregående skoler, fra i alt ti 
rogalandskommuner til denne 
massemønstringen, sier nytilsatt 
opplæringskonsulent Ragnhild 
Gjøse og skuer ut over drøyt 
halvparten av de 1.500 påmeldte 
skoleelevene som tas i mot over 
to dager.

Øvingsområde
Som prosjekt er yrkes- og re-

krutteringsmessa et omfattende 
arrangement som krever masse 
forarbeid og andre tunge prose-
dyrer. I år har Ragnhild Gjøse 
stått for så å si alt helt alene uten 
hjelp av kollega Steinar Sævild 
som i denne perioden er opptatt 
med andre prosjekter. I stedet 
steppet opplæringskonsulent 
Frank R. Nygård fra Agder-
kontoret inn som medhjelper 
og praktisk støttekontakt de to 
messedagene. Ledelse og lærer-
staben ved Time vgs bærer sam-
tidig sin del av byrdene. Laland 
er skolens faste øvingsområde 
med maskinpark og andre fasi-
liteter.

- Måten dette gjøres på er 
litt annerledes enn vår metode, 
som går ut på mer oppsøkende 
virksomhet ute ved de enkelte 

skolene. Noen ganger samler 

men dette overgår vårt opplegg 
fullstendig hva angår mønstring 
av så mange elever på en gang, 
sier Nygård.

Ulike metoder
Hvilken metode som virker best 
for å informere og påvirke elev-

noe entydig svar på. Uansett 
opplever alle OKAB-kontorene 
rundt om i landet stor oppslut-
ning og vanligvis også full ut-

FAGLIG
PÅ JÆREN

-
elever på Laland øvingsområde i Klepp på Jæren.

FORBRØDRING
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Bransjeblanding Lærer Kåre Egeland (t.v.) og elevene Espen Damsgård og Erik Aasen bidro fra anleggsgartnerlinja ved Øksnevad vgs da 
faglærer Torgeir Skretting ved Time vgs var med på å arrangere årets store yrkesrekrutteringsmesse i Klepp på Jæren.

telling til alle de ledige plassene 
innen anleggsteknisk utdanning 
ved landet seks landslinjesko-
ler med denne fagretningen på 
timeplanen.

Rådgiver Kjell Nesheim ved 
Time vgs er overbevist om at 
bransjemønstringen i Klepp har 
god effekt.

- Alle som kommer hit er på 

rekrutteringsstadiet, og denne 
messa får helt sikkert mange 
til å ta viktige beslutninger om 
yrkesvalgene sine, selv om noen 
også sikkert bare kommer for å 
spise en gratis hamburger eller 
to. Søkningen er alltid veldig 
stor til anleggsteknikk, sier Kjell 
Nesheim.

- I tillegg har denne regionen 

veldig mange gode og forutsig-
bare arbeidsplasser innen nett-
opp anleggsfagene. Det er nok 
også med på å trekke interessen 
opp for nettopp anleggsteknikk, 
tror Nesheim.

Som en anleggsplass
Time skole har 3 vg2-klasser i 
anleggsteknikk og en vg3-klasse 

for anleggsmaskinmekanikere, 
som tilsvarer i alt 60 elever. Åtte 
lærere styrer fast med elevene 

reparatørlinja. Maskinparken 
utgjør for tida 10 beltegravere, 

veihøvler, to bulldosere og en 
traktorgraver.

Busslast på busslast med 
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 Frank R. Nygård, Kjell Nesheim og Ragnhild Gjøs var sentrale aktører da 1.500 skoleelever fra ti kommuner invaderte Laland 
øvingsområde over to dager.

Hjelpere Time vgs-elevene i anleggsteknikk Svein Egil Laurstad, Morten Hegdal, Tom-Ove Omdal, Einar Sele og Oskar Ånestad hjalp til med å 
gjennomføre gigantmønstringen av skoleelever fra nesten hele Rogaland.
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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

Lastbæreren 1350 VT er ikke som alle andre. Den er utrustet med 
Gre-VT, en unik trinnløs og kontinuerlig transmisjon. Det betyr at 
du ikke skifter gir – i stedet begrenser du hastigheten med knappe-
trykk til forvalgte maks hastigheter. Du har alltid maks dragkraft 
(18,4 tonn) fra start, og kan kjøre opptil 25 km/h uten avbrudd. 
Fullt drag og full fart uten å røre en finger. Det vinner du tid på! 
Alt det kan du lese mer om på gremo.com.

Å skifte gir tar bare tid.
Derfor fjernet vi girkassen.

Tross 1350’s kapasitet og størrelse, 

er maskinen smidig. Den sjenerøse 

styringsvinkelen og perfekte sikt, 

gjør til og med tynningsarbeidet 

enklere.

Enorm rå styrke og utmerket 

stabilitet, gjør at du enklere håndte-

rer alle vanskelige situasjoner.

Alle snakker om den gode sikten i 

hele arbeidsområdet. Sammenlign 

selv! Og se hva man arbeider med er 

en rettighet.

0346-605 15 · www.gremo.com
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 Ragnhild Gjøs går gjennom prosedyrer sammen med lærer Paul Jan Lode og Time-elev Magnar Tuntland.

Gromt Maskinelt motorshow ble kjørt med de største maskinene i stallen til Time vgs.
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Magnetisk

skolelever fra kommunene 
Stavanger, Klepp, Sandnes, 
Randaberg, Time, Sola, Vikeså, 
Gjesdal, Egersund og Hauge 
i Dalane er delt opp med an-
komst over to dager. Elevene 
samles fortløpende i en mot-
takshall der de informeres om 
hva som venter dem av bransjer 
og yrkesmuligheter på messa.

Deretter er det fritt fram, 

gravemaskinene de selv kan få 
prøvekjøre under tilsyn og fullt 
HMS-opplegg etter at de mest 
drevne elevene har avsluttet et 
gedigent og velregissert mas-
kinshow med store beltegra-
vere, dumpere og hjullastere.

- Vi har lagt opp hele uteom-
rådet som en enste stor anleggs-
plass, der de som ønsker det få 
prøve maskinene våre under 
oppsyn av anleggsteknikkele-
vene ved skolen, sier faglærer 
gjennom 15 år på maskinfø-
rerlinja ved Time vgs Paul Jan 
Lode som også har lærererfa-
ring i anleggsgartnerfaget ved 
Øksnevad vgs.

Fra reform til løft
Inne i et gedigent forsamlings-
telt har representanter for fem 
ulike bransjer med i alt 16 
yrkesretninger inntatt sine stil-
linger bak profesjonelt utførte 
stands der gjesteelevene får all 
den informasjon de kan ønske 
seg.

Faglærer Torgeir Skretting 
melder om store endringer i rik-
tig retning etter at Kunnskaps-
løftet overtok som plattform 
for opplæringsutviklingen etter 
Reform 94.

- Under Reform 94-regimet 
var vi lærere redusert til vei-
ledere. Elevene skulle jobbe 
selvstendig og kun be om vei-
ledning da de fant det for godt. 
Resultatene var nedslående. Jeg 
kjenner for eksempel til at un-
dervisningen i sveising rett og 
slett smulderet opp fordi elev-
ene bare ble sittende på baken 
uten motivasjon, rekapitulerer 
Skretting.

- Og med Kunnskapsløftet 
er det altså blitt fart i sakene 
igjen?

- Ja, du verden! Læreplanen 
setter klare læremål steg for 
steg i undervisningen og i hvert 
eneste ledd. Kunnskapsløftet 
har helt klart gitt et løft både 
for dem som skal lære og oss 
som skal lære bort, sier Torgeir 
Skretting som ser positive sam-
menhenger i forhold til kvalite-
ten på innsatsen til elevene som 
har valgt anleggsteknikk.

Valgets kvaler
Michael Nielsen og Terje Sunde 
Hetland fra Tananger ungdoms-
skole var bare to av svært 
mange som søkte råd hos Kjell 
Nesheim om mulige yrkesvalg.

- Jeg er på langt nær riktig 
sikker. Broren min nølte med å 

-
lighet til å velge og kom litt på 
etterskudd. Det vil jeg prøve å 
unngå. Jeg har lyst til å gå i ret-
ning av ingeniørutdanning, men 
kan først tenke meg noe innen 
anleggsteknikk eller kanskje 
bygg, for å skaffe studiekom-
petanse, summerer Michael 
Nilsen opp.

Terje Sund Hansen er langt mer 
bestemt overfor Nesheim.

- Det er nok langt på vei av-
klart at det blir anleggsteknikk 
på meg. Det er bare å se på alle 
maskinene som er i sving her 
utenfor, så står valget ganske 
klart for meg, fastslår Sunde 
Hetland.

For rådgiver Kjell Nesheim 
og lærerne Paul Jan Lode og 
Torgeir Skretting er settingen 
omkring årets store regionale 
bransjemønstring for skoleung-
dom klar: 

Når alt er over har veldig 
mange fått vite mye av det de 
trenger å vite for å gjøre et av 
livets aller viktigste valg.

- Forhåpentligvis velges 
anleggstekniske fag som re-
spons på innsatsen som gjøres 
sammen med oss av skolens 
lærere og elever i fullt engasje-
ment, sier Ragnhild Gjøse og 
Frank R. Nygård.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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TEMA VINTERDRIFT PÅ VEI

BARE VEIER

IKKE BARE B A
gjør driftskontraktene krevende og kostbare. Vinteren er på vei. An-
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ARE



TEMA VINTERDRIFT PÅ VEI

ANLEGGSMASKINEN 10-201050

Talsmann Maren Malthe-Sørenssen er 
informasjonsdirektør i Oslo Vei AS.
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KOSTBAR 
VINTERKRIG PÅ 
SPORETE VEIER

n sollys ettermiddag i slutten av september samler Oslo 
Vei AS stormtroppene hos TF Anlegg på Grorud i Oslo til 
strategimøte om driftskontrakten for riks- og fylkesveiene 
på Romerike Vest. Informasjonssjef Maren Malthe-

Sørenssen i Oslo Vei inviterer Anleggsmaskinen til en samtale med 
brøytegeneralene i forkant av møtet.

-
kravene skjerpes, både til maksimal snødybde og tiltakstid, forteller 
Ken Gamlem, som er Oslo Veis prosjektleder for driftskontrakten. 

Innkjøringsprosess
1. mars 2003 ble Vegvesenets produksjonsavdeling skilt ut i eget sel-
skap, og overgangen til full konkurranseutsetting av driftskontraktene 

-
trakten for riksveiene på Romerike Vest i 2009. Malthe-Sørenssen 

kampen mot snø og is for entreprenøren. Oslo Vei AS

vestfront.

E
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medgir at det tar tid å komme inn i et nytt system, men understreker 
at entreprenørene nå begynner å få erfaringen som skal til for å prise 
kontraktene riktig.

vi kjente kanskje ikke alle fakta på forhånd. Det er mulig det var 
nødvendig å skjerpe de formelle kravene til driftsstandard og doku-
mentasjon, men resultatet blir selvfølgelig at tilbudene fra entreprenø-
rene stabiliserer seg på et høyere prisnivå.

Morten Wålberg er driftsleder i TF Anlegg, som er Oslo Veis un-
derleverandør på Romerike. Han har mange års erfaring med vinter-
drift, også fra den tiden da TF Anlegg brøytet og saltet veier på opp-
drag fra Vegvesenets produksjonsavdeling. Han avviser påstandene 
om at konkurranseutsettingen har gjort vinterdriften dyrere.

Ulønnsomme driftskontrakter
–Ingen blir rike på driftskontraktene. Det som har skjedd er at drifts-
standarden er blitt bedre enn noensinne på grunn av de strenge krave-

ne fra Vegvesenet. I tillegg har vi fått nye oppgaver som for eksempel 
rapportering av føreforhold tre ganger i døgnet, og vi må hele tiden 
dokumentere hvor vi har brøytet og hvor mye salt og sand som har 
gått med. Prisnivået har riktignok steget siden de første driftskontrak-
tene i 2003, men da var det også kunstig lavt.

Wålberg tror også at publikums forventninger til veistandarden 
øker i takt med at kravene skjerpes. Før var bilistene vant til å kjøre 
på hvite og glatte veier, og man tok spesielle forholdsregler når man 
skulle ferdes i bil vinterstid. Nå begynner folk å vende seg til gode 
veier og høye hastigheter året rundt, og man legger skylden på entre-
prenøren om veiene ikke er bare samtidig som snøen faller.

–Bilistene på Romerike begynner å få med seg at det er Oslo Vei 
som har ansvaret, og vi merker at pågangen fra publikum øker, fortel-
ler Gamlem.

Etterslep setter spor
Driftskontraktene betyr at entreprenørene ikke bare brøyter og salter 
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på oppdrag fra Vegvesenet. Ansvaret for å sikre en fastsatt driftsstan-
dard på veiene gjør dem til en del av forvaltningen. Malthe-Sørenssen 
understreker at Oslo Vei AS har tatt på seg et viktig samfunnsansvar, 

-
funnsøkonomiske betydning på alvor.

–Problemet er at bilistene ikke skiller på driftsstandard og teknisk 
standard. Kvaliteten på veidekket blir dårligere for hvert år som går, 
med stadig dypere spor. Det gjør at barveistrategien blir tilsvarende 
mer krevende, kostbar og ikke minst miljøskadelig, på grunn av salt-
mengden som behøves.

Malthe-Sørenssen og Oslo Vei AS støtter forslagene fra Opplys-

Statens vegvesens manual for drift og vedlikehold av veier og gater.

Dyr i drift
I uttalelsen fra OFV hevdes det at Vegvesenet legger opp til å kom-
pensere for manglende teknisk standard ved å velge høyere driftsstan-

dard. Man frykter at det settes inn for lite ressurser til investeringer og 
vedlikehold fordi gevinsten på driftsbudsjettene ikke kommer før etter 
noen år. Påstandene fra OFV følges opp med konkrete forslag om å 

–Det kan synes enkelt å heve kravene til entreprenøren som har 
ansvar for drift og vedlikehold av veien. Men en vei i forfall blir sta-
dig vanskeligere, dyrere og mer miljøskadelig å vedlikeholde. Hvis 
man ser på veihold i et livsløpsperspektiv, er det åpenbart at det vil 
lønne seg å bygge veier av høy teknisk kvalitet, og å ha gode rutiner 
for å holde den i god stand. Det kan ikke være tvil om at dette er en 
stor utfordring for eierne av det norske veinettet. Når det er sagt, vil 

Tekst og foto
I STEFAN STORM LARSEN

1 Underentreprenør Driftsleder Morten Wålberg i TF Anlegg blåser i gang vintersesongen. Foto: Maren Malthe-Sørensen/Oslo Vei AS

2 Romerike

3 Prosjektleder Oppstartsmøte 29. september. Ken Gamlem i Oslo Vei AS foran til høyre. Foto: Maren Malthe-Sørenssen/Oslo Vei AS

4 Gatelangs Oslo Vei AS har også driftskontrakten på gatene i Oslo. Foto: Maren Malthe-Sørenssen/Oslo Vei AS
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i tar kritikken fra 
Havarikommisjonen 
og Riksrevisjonen på 
alvor, og de to rap-

portene bekrefter også konklu-
sjoner fra vår interne revisjon 
av driftskontraktene, forteller 
Torgeir Leland, sjefsingeniør i 
Vegvesenets byggherreseksjon.

V
 Torgeir Leland er sjefsin-

geniør i Vegvesenets byggherreseksjon.
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TRAFIKKSIKKERHET
PÅ ANBUD

-

og sekk?

Fra 2003 til 2007 ble 105 
ordinære driftskontrakter grad-
vis satt ut på anbud, hver av 
dem normalt med en varighet 

driften av veiene hele tiden 
har vært basert på de samme 
driftsstandarder, men at man 
har innsett at kravene ikke har 
blitt tilstrekkelig fulgt opp, 
verken av entreprenørene eller 
av Vegvesenet selv.

ISO-basert kvalitetssystem
–En anbudskonkurranse fun-
gerer jo slik at vi skal velge 
det billigste tilbudet basert på 
de kravene som ligger i kon-
trakten. Men i praksis hadde 
entereprenørene ikke kvalitets-
systemer som var gode nok 
til å sikre at de overholdt sin 
del av avtalen, og heller ikke i 
etterkant at krav til driftsstan-

darder og rapportering faktisk 
ble fulgt.

Leland understreker at 
bevisbyrden ligger hos tilby-
derne, det vil si at entrepre-
nørene selv har ansvar for å 
dokumentere at standardene i 
driftskontraktene kan overhol-
des og dokumenteres, og at de 
faktisk blir det.  

–Da vi innså at driftskon-
traktene ikke fungerte i praksis 
undersøkte vi hva som var 
praksis i andre bransjer. Det 
resulterte i at vi som i andre 
bransjer krever at våre leve-
ranser sikres slik som bestemt 
i den internasjonale ISO 9001- 
standarden.

Digitale brøytebiler
Det nye kvalitetssystemet 
innebærer blant annet at entre-
prenørene som vil være med å 

kjempe om driftskontrakter må 

en godkjent revisor. Videre 

krav til hvilke rapporter en-
treprenørene skal levere, til 
hvilke tidspunkt og på hvilken 
måte. For eksempel skal en-
treprenørene levere vær- og 

-
tralen tre ganger daglig slik at 

–All rapportering skjer 
gjennom ELRAP, som er et 
elektronisk rapporterings-
system. Der kan vi enkelt gå 

på at driftsstandard blir fulgt 
opp i enkeltkontrakter. På sikt 
skal systemet kunne importere 
data direkte fra datamaskiner 
i bilene som er ute og salter 
og brøyter på veiene, men 
inntil videre må vi bruke den 

informasjon om for eksempel 
forbruk av salt og sand som 
rapporteres  manuelt.

Entreprenørene er også på-
lagt å rapportere om tilstanden 
på veistrekningene de har an-
svar for hver 14. dag, og de må 
selv dokumentere eventuelle 
avvik fra kravene i driftskon-
trakten. 

Leland forteller at både 
Riksrevisjonen og Vegvesenets 
egen internrevisjon nå enkelt 
kan hente ut rapporter fra 
systemet, og at det sikrer full 
gjennomsiktighet og etterrette-
lighet på driftskontraktene.

I Riksrevisjonens rapport 
etterlyses et system for å 
sanksjonere entreprenører 
for kontraktsbrudd. Leland 
sier at Vegvesenet erkjenner 
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at  kvalitetssystemene var for 
dårlige de første årene etter at 
man startet med konkurranse-
utsetting og dessuten at etatens 
egen oppfølging var for dårlig.  
Han innser også at en del av 
driftskontraktene bygger på til 
dels sviktende forutsetninger 
om den tekniske standarden på 
veiene.

–Vi legger ikke skjul på at 
etterslepet på vedlikeholdet av 
veiene gjør vinterdriften både 
dyrere og mer krevende, et fak-

i driftskontraktene. For å bøte 
på dette har vi nå innført nye 
bestemmelser som kompenserer 

entreprenørene for uforutsette 
merkostnader som skyldes svik-
tende grunnlag, bokstavelig talt.

Vær til besvær
Det norske vinterværet er 
lunefullt og uforutsigbart, og 
Leland forteller at Vegvesenet 
har forsøkt å utvikle en modell 
som tar høyde for klimatiske 
variasjoner, uten å stimulere 
til unødvendig brøyting og 
salting.

NORIKS-indeksen ble for-
søkt brukt i noen kontrakter de 
første årene. Vinterindeksen 
bygger på en svensk modell 
som justerer prisen for vin-

FAKTA OM
DRIFTSKONTRAKTER

-
somhet skilt ut i det statlige selskapet Mesta AS. 
Enhetens drifts- og vedlikeholdsoppgaver ble 
gradvis konkurranseutsatt gjennom drifts- og 
vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar. 
Full konkurranseutsetting ble oppnådd i 2006. 
Den 31. desember 2008 var det totalt 105 
driftskontrakter i drift, og i 2008 var den samlede 
omsetningen gjennom driftskontraktene på 2,1 
milliarder kroner. I 2010 antas det at det omsettes 
for ca 3 milliarder kroner i disse kontraktene.

veinettets funksjon i kontraktsperioden gjennom 

Driftskontraktene omfatter ikke større vedlike-
holdsarbeid, for eksempel asfaltering og merking 
av veier. 

for at entreprenørene forvalter driftskontraktene 
i henhold til standarder som Vegvesenet har 
fastsatt for drift og vedlikehold av veinettet, og i 
samsvar med overordnede målsettinger om sik-

Kilder: 

vedlikehald av vegnettet, Dokument nr. 3:16 
( september 2009)

-
rapport om tre vinterulykker, Vei 2008/02
(mars 2008)

Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen
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terdrift basert på avvik fra en 
referansevinter.

–Problemet med indeksen er 
at vi har større klimavariasjoner 
i Norge enn i Sverige, og dessu-
ten ikke like gode værdata. 
Resultatet var at modellen slo 
urettferdig ut og ikke ga entre-
prenørene den forutsigbarheten 
som den var ment å levere.

Derfor ble alle vinterarbei-
der de første årene gjort opp 
med fast beløp hvert år. Fra 
2008 har Vegvesenet derfor 
innført  en ny oppgjørsform 
med en variabel kompensasjon 
på rundt to tredeler av beregnet 
selvkost i tillegg til den faste 

prisen. På den måten blir en-
treprenørenes risiko begrenset 
uten at det lønner seg for dem å 
smøre tykt på.

–De første driftskontraktene 
som ble inngått i 2003 ga en 
innsparing på rundt 30 prosent, 
men uten å levere den kvalite-
ten Vegvesenet forventet, og 
dessuten medførte kontraktene 

-
prenører. Med de skjerpede 
kravene til dokumentasjon steg 
også kostnadene. Det siste året 
har prisene steget rundt 80 
prosent i forhold til det lave 

prisnivået vi så de første årene. 
Derfor gir ikke konkurranseut-
settingen av veidriften samfun-
net lengre noen besparelser.

Riksrevisjonen påpeker 
også at 37 prosent av drifts-
kontraktene ble inngått etter at 

hadde lagt inn tilbud, og at tre 
gigantentreprenører dominerer 
markedet med hele 61 prosent 
av driftskontraktene. Mønsteret 
blir tydeligere jo lenger nord i 
landet man kommer.

–Mange entreprenører gir 
tilbakemelding på at kravene 
til kvalitetssystem og kvalitets-
planer er kostnadsdrivende og 

favoriserer de store og mellom-
store entreprenørene, innrøm-
mer Leland, uten at det ser ut 
til at han har noen løsning på 
problemet.

Dermed kan det virke som 
om markedets usynlige hånd 
ikke er i stand til å gi oss tra-

penge. Men en ting skal være 
hevet over all tvil: I valget mel-
lom økonomi og sikkerhet vel-
ger Vegvesenet sikkerhet. For 
enhver pris.

Tekst og foto
I STEFAN STORM LARSEN

Illustrasjonsfoto: Kjell Wold/
Statens vegvesen

Illustrasjonsfoto: Knut 
Opeide/Statens vegvesen

Torgeir Leland
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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

Teknologiavdelingen Gordana 
Petkovic er prosjektleder for 
”Klima og transport” i Statens 
vegvesen.
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RING BJØRN PÅ 911 99 692   

922C912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

–Klimaforskningen konklude-
rer med at vi etter all sannsyn-
lighet vil få et varmere klima, 
forteller Gordana Petkovic. 

Hun er prosjektleder for 
-

rig forsknings- og utviklings-
prosjekt i Statens vegvesen. 
Prosjektet startet 1. januar 
2007, og målet er å forbedre 
rutiner og regelverk for plan-

legging, prosjektering, bygging 
og drift av vei som svar på 
endrede klimaforhold. Arbeidet 
omfatter hele Vegvesenet, samt 
andre etater og fagmiljøer i 
Norge og utlandet.

Varmere, våtere, villere
–Den årlige gjennomsnittstem-
peraturen vil i løpet av dette 
århundret øke med alt fra 1,9 

grad på kysten av Vestlandet til 
5,4 grader i innlandet i Nord-
Norge. Høsten blir lenger og 
vinteren kortere, og mange 
steder med hittil stabilt vinter-
vær vil få hyppigere tempera-
tursvingninger omkring fryse-
punktet. Vi vil få mer nedbør 
i hele landet, faktisk opp mot 
40–50 prosent mer i deler av 
Sør-Norge vinterstid.  I tillegg 

kommer havnivåstigningen, 
som blir størst på Vestlandet 
og i Nord-Norge.

Petkovic forteller at klima-
endringene kan få betydelig 
innvirkning på sikkerheten og 

hvis vi ikke er forberedt. Ulike 
kombinasjoner av nedbør, vind 
og temperatur påvirker risikoen 
for steinsprang, fjellskred og 

PÅ VEI MOT  
VILLERE VINTRE
Global oppvarming vil gjøre det norske vinterværet varmere, våtere og villere. I prosjek-

Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen
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frysing og tining, samt snø og 
is på veibanen.

Sørpeskred og teleflom
–Fremfor alt vil været bli mer 
uforutsigbart, og vi vil sann-
synligvis oppleve hyppigere 
forekomster av mindre vanlige 
fenomener, slik som sørpe-
skred. Når store mengder med 
snø etter plutselige væromslag 
mettes med regnvann vil den 
omdannes til sørpe som plutse-
lig mister all stabilitet og raser 
nedover fjellsidene i vold-
somme skred.

-
gene en forsmak på et annet 
fenomen som i fremtiden vil 
bli stadig vanligere. Etter en 
lang, kald vinter steg tempera-
turen plutselig til 20 plussgra-
der. Store snømengder smeltet 

Normalt ville vannet trukket 
ned i grunnen, men fordi tem-
peraturstigningen skjedde så 
raskt satt telen fortsatt i bak-
ken, og vannet la seg oppå den 
frosne bakken og forårsaket 
store ødeleggelser.

Et viktig grunnlag for kli-

matilpassing er gode data om 
vær-,  vei- og grunnforhold, 
og opplysninger om tidligere 
hendelser på veinettet som kan 
knyttes til ugunstige værfor-
hold. Kartportalen FøreVar er 
et webbasert verktøy der vær- 
og klimadata sammenstilles 
med andre geodata og historis-
ke hendelser på veinettet i en 
dynamisk kartpresentasjon. 

–Vi trenger også gode prog-
-

relser og havnivå for å justere 
dimensjoneringsgrunnlaget 
vårt.

Dyr driftsstandard
I høst er Petkovic og prosjek-
tet hennes inne i en hektisk 
og spennende avslutningsfase 
frem mot årsskiftet. Den siste 
delen av prosjektet skal handle 
om forslag til tilpasningstil-

skredsikring, vedlikehold av 
veinettet, oppdatering av be-
redskapssystemer, endringer i 
kontrakter med entreprenører, 
og ikke minst strategier for 
vinterdrift.

Selv under ekstreme snø- og 
vindforhold og i områder og 

situasjoner med hyppige null-
passasjer satses det sterkt på å 

og fremkommeligheten på 
veiene. Med mindre snø i lav-

som skal driftes med barvei-
strategi. Snøgrensene vil mot 

seg oppover i fjellet slik at det 

vinterveiene bare. Samtidig vil 
vi oftere oppleve vestlandske 
tilstander med store snøfall på 
kort tid.

Uforutsigbarheten vil koste, 
og vi må være villige til å be-
tale for å opprettholde dagens 
høye driftsstandard på veiene. 
Uansett ser ikke Petkovic bort 
fra at vi må forvente redusert 
fremkommelighet og mer de-
fensiv kjøring til tider.

Ramsalte prognoser
– Det er også andre konse-
kvenser vi må prøve å fjerne 
eller i det minste minimere. 
Prisen for dagens driftsstan-
dard er nemlig ikke bare i kro-
ner og øre, legger Petkovic til. 

Snø- og isfrie veier krever 
store mengder salt, og saltets 

påvirkning på grunnvann og 
jordsmonn bekymrer allerede 
mange. I områder med hyppi-
gere nullpassasjer og mer regn 
vil saltet vaskes bort raskere 
og derfor måtte erstattes oftere. 
Parallelt med Petkovic’ klima-
prosjekt driver Vegvesenets 

teknologiavdeling prosjek-
tet SaltSMART, som ser på 
regelverk og teknologi for å 
begrense miljøødeleggelsene 
forårsaket av salt.
–Publikum forventer trygge 
og fremkommelige veier som 
koster minst mulig og ikke 
skader miljøet – men det er 
ikke bare bare, avslutter Gor-
dana Petkovic.

Kilde: Arbeidsdokument til 
Nasjonal transportplan 2010–
2019: Virkninger av klimaend-
ringer for transportsektoren, 
rapport fra en tverrfaglig 
gruppe (Avinor, Jernbanever-
ket, Kystverket og Statens 
vegvesen; mai 2007)

Tekst og foto
I STEFAN STORM LARSEN

Sørpeskred Et sjeldent værfenomen som kan bli vanlig. Foto: Statens vegvesen
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STÅLTANK
for diesel og bensin

ADR TANK
for diesel og bensin

TRANSPORTTANK

TRANSPORTTANK

200 liter

400 liter

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

Våtere Prosentvis endring 
i normal årsnedbørsum fra 
perioden 1961–1990 til 

senorge.no

Varmere Endring i årstemper-
atur fra perioden 1961–1990 
til perioden 2071–2100. 
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Botneskilt AS har blitt en del av Brødrene Dahl konsernet, og vil med 
dette bli en mer slagkraftig enhet innen trafikksikring!

www.dahl.no

33 06 66 00 / www.botneskilt.no

Prosjektet ”Klima og transport” 
har handlet mye om å utvikle et 
slik dynamisk værkart som kom-
binerer sanntidsdata, prognoser 
og historikk av ulik type og fra 

ulike kilder i en webløsning som 
er tilgjengelig for alle som tren-
ger å planlegge beredskap og 

Tore Humstad i ”Klima og 

transport” er ansvarlig for del-
prosjektet ”Innsamling, lagring 
og bruk av data”. Han er også 
initiativtaker til og pådriver 
for værportalen FøreVar, som 

kan revolusjonere vår evne til 
å forutse hendelser og avverge 

FøreVar har til nå vært et sam-
arbeid mellom Statens vegve-

VINTERFØRE PÅ WEB

Føre var Prosjektleder Gordana Petkovic i Vegvesenet har stor tro på den webbaserte vær- og føretjenesten som er basert på Senorge.no.
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Konseptmodell I Føre Var-løsningen blir sted- og tidfestede data 
om vær og klima sammenstilt med informasjon om grunnforhold, 

sen, Jernbaneverket og Norges 
vassdrags- og energidirektorat 
gjennom vær- og klimaportalen 
Senorge.no. I innspurten av 
prosjektperioden til Klima og 
transport, har samarbeidet blitt 
utvidet med Meteorologisk 
institutt og Norges Geotekniske 
Institutt, som sammen skal teste 
verktøyet i forbindelse med snø-
skredvarsling kom mende vinter.   
–I denne løsningen blir værprog-

noser og værobservasjoner sam-
menstilt med informasjon om 
terreng, grunnvann og historiske 
hendelser på veinettet, forteller 
Gordana Petkovic, prosjektleder 
for ”Klima og transport” i Veg-
vesenet. Man kan forberede seg 
for værforhold to dager fram i 
tid, og analysere hendelser til-
bake til 1957.
Et sentralt element i FøreVar-
verktøyet er bruk av terskel-

verdier for nedbør, temperatur 
og snøforhold, slik at brukerne 
kan bli alarmert når farlige 
værforhold er på gang. 
–Dette gir oss ikke bare et unikt 
verktøy i det videre forsknings- 
og utviklingsarbeidet, men kan 
også hjelpe oss å forutse hendel-

-
heten eller fremkommeligheten 
på veinettet, og avverge ulykker 
før de skjer.

Petkovic viser oss hvordan for 
eksempel de store snøskredene 
i Romsdalen i fjor var synlige 
på værkartet som områder i 
illevarslende rødt, allerede før 
de skjedde. På samme måte kan 

varsles i god tid. 

Tekst og foto
I STEFAN STORM LARSEN

Skredvarsel 17. mars 2010 viste FøreVar at mengden nysnø de siste 
tre døgn skapte stor snøskredfare i Romsdal, og i tiden etter gikk det 
en rekke store skred i områdene som er merket med rødt på kartet. 
Modell: Senorge.no
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Derfor synes Hans Erik Becker det er helt ok å når kollegene kaller ham 
en skikkelig ABS-entusiast.
- Hos oss er det Takeuchi og ABS for alle pengene. Jeg og de andre som 

opp i 1996, har vi med denne sist ankomne 16-tonneren eid 11 Takeuchi 
gravemaskiner, og bare helt unntaksvis et par stykker av et annet merke i 
kortere perioder. Akkurat nå har vi seks Takeuchi-gravere i stallen vår, og 
har fortsatt ikke funnet noe vi liker bedre, sier Becker.

Anleggsmaskinen var på plass da eksemplar nummer to av den nye 
TB1160W-hjulgravermodellen nylig ankom anleggstomta på Kalbakken 
øst i Oslo, der den for anledningen hadde selskap med det først innkjøpte 
eksemplaret av nøyaktig samme type.
- Vi bestilte en tidlig i år som har vært i drift siden 1. juli og har 450 timer 

fristet til å kjøpe en til. Mini Snø og Graveservice har nok av oppdrag året 
gjennom, ifølge medeier Kim Robert Damlien. Oppdragstypen har så langt 
vært tilpasset bruk av nettopp minimaskiner. Men ting endrer seg raskt.
- Vi hadde sikkert anskaffet en enda større variant også, hvis det var å få 
tak i. Men 16-tonneren er så langt den største gravermodellen fra Take-
uchi, så vi klarer oss med det. For øvrig er alle våre seks gravemaskiner 
travelt opptatt i lang tid framover, sier Damlien.

Takeuchi TB1160W ble vist som prototyp allerede på Vei og Anlegg på 
Hellerudsletta i fjor sommer. Hans Erik Becker bet seg merke i nyheten, 
og var ikke sen om å blinke ut et eksemplar for levering etter at maskinen 
ble produksjonsklar.
- Denne siste er levert med tiltrotator og skuffer fra SMP, samt nivelle-
ringsutstyr fra Scanlaser, noe som kommer godt med i våre typer oppdrag. 
Mini Snø og Graveservice sysselsetter 14 personer, og har for tida en del 
større dreneringsoppdrag og diverse vann- og avløpsprosjekter gående i re-

står oppført med faste rammeavtaler på ulike typer oppdrag.

På rekke og rad
Vinteren er med andre ord ikke lenger bare det samme som snømåking, 

minimaskiner i startfasen, men vektgrensen er for lengst brutt.
- Akkurat nå er det et fjernvarmeanlegg på Torshov for Infratek som trek-
ker det meste av ressursene våre, også de største maskinene, sier Kim 
Robert Damlien.
Hans Erik Becker kan maskinhistorien på rams.
- Den første var en liten TB025, innkjøpt en fredag kveld ved 21-tida, 
så vidt jeg husker. I tillegg har vi kjøpt en til av samme type og dessu-
ten TB035, TB135, korthekksmodellene TB138FR og TB153FR og to 

ABSOLUTT ENTUSIASTER

Levering Salgs- og markedsansvarlig Svein Olav Arnesen i ABS-Maskin AS (i midten) leverte nylig Takeuchi TB1160W nummer to til Kom 
Robert Damlien og Hans Erik Becker, her med sønnen Philip (3) på armen.



ANLEGGSMASKINEN 10-201065

TB175-maskiner, den første innkjøpt i 2004, og nå altså to TB1160W. 
-

ten vært enkle å selge igjen på grunn av høy andrehåndsverdi.

Først i verden
-

tet privat smak og behag. Becker syntes fargekombinasjonen grått og 
burgunder var særdeles pent, og at maskinene på den måten skilte seg 
fra den store gule hopen.
- Takeuchi var først i verden med minigravere allerede i 1963. Vi har 
aldri opplevd noe tull eller kluss, og bruksegenskapene var akkurat 
slik vi ønsket dem. En av maskinene oppnådde 5.500 timer med kun 
ett beltebytte utenom vanlig service. Spesielt er hydraulikken sterk og 
presis, noe også andre synes som har prøvd maskinene. Vi er dessuten 
veldig fornøyd med serviceopplegget. ABS-Maskin er på plass selv om 
vi skulle få behov i ferier eller etter vanlig arbeidstid også. En annen 
viktig grunn til valget av de to siste hjulmaskinene er høy kjørehastighet 
med stor stabilitet, sier Hans Erik Becker. 

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Klengenavn Hans Erik Becker omtales til daglig som ABS-entusiast
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Akershus distrikt av Maskinentreprenørenes Forbund har stått for både 
anskaffelse og kostnader med utstyret som Skedsmo vgs lenge har øn-
sket seg, men ikke selv har klart å skaffe til veie via fylkeskommunale 
budsjetter.

Derfor ble både teleripperen og maskinkloa fra OTS Trading og las-
erstasjonen fra Scanlaser mottatt med vill jubel og påfølgende pølsefest 
i forbindelse med overrekkelsen siste uka i september.

-
munalt budsjett, er vi i sterk konkurranse med mange andre fagretninger 
om midler. For eksempel er tømrerlinja også ganske kostnadskrevende 
å drive, sier en takknemlig hovedlærer i anleggsteknikk Espen Ånerud.

Ifølge MEFs distriktssjef Jon Stenrud i Akershus er beslutningen om å 
gi ekstrautstyret til skolen tatt av et samlet forbundsstyre.

- Vi har lenge visst at Skedsmo vgs sliter med å skaffe det aller 
mest nødvendige utstyret for at undervisningen skal holde tritt med den 
tekniske utviklingen ellers i bransjen. Skolen er den eneste i hele Akers-
hus med anleggsfag på kjøreplanen, og har tre lærere i fulle stillinger. 
Gaven er derfor et bidrag til anleggsbransjen som helhet, selv om det 
er elevene ved Skedsmo vgs som får nyte godt av den aller først, sier 
Stenrud i en kommentar.

For tida er to fulle klasser på 12 elever i full gang med de teoretiske og 

ANLEGGSTEKNISK
SKEDSMO-JUBEL

-

oppdatert.

Høstpresang Jublende elever i anleggsteknikk ved Skedsmo vgs konstaterer at klype, laserstasjon og teleripper nå er på plass blant utstyret.
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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 

praktiske forberedelsene til å entre en bransje der kravene til kompe

Espen Ånerud er godt rustet til å formidle nytteverdien av gaven. 
gave. Men det er ikke fritt fram for alle andre skoler å be om noe tilsva

Tekst og foto
I

Ekstrautstyr Espen 
Ånerud (t. v.) og 
Jon Stenrud noterer 
at ekstrautstyret er 
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Kontakt din nærmeste forhandler  
på 815 60 815 for bestilling!

www.vianor.no

createurene.no

ANLEGGSDEKK FRA VIANOR
VI forhandler og lagerfører et stort utvalg av dekk til 
anleggsbiler, maskiner og utstyr.

LEASING ØKER IGJEN
Etter et kratig fall i antallet leasingkontrakter 
i forbindelse med anskaffelse av anleggsmas-

-
sieringsselskapene nå en ny økning i antall 
kontrakter.

maskinsalget.
- I løpet av første halvår i år økte maskinsalget med 12 prosent. Dette 

anskaffelsene, sier kommunikasjonssjef Bård Hauge i SG Finans AS til 
Anleggsmaskinen i en kommentar.

Mellom 50 og 60 prosent av anleggsmaskinene som selges i Norge i 

Wittusen for industri/transportsektoren i SG Finans AS. Forklaringen er at 

nettopp leasing regnes som spesielt velegnet for denne typen utstyr.
SG Finans er klart den største aktøren i dette markedet med 32 prosent 
markedsandel innen leasing for såkalt Equipment i første halvår 2010, 
ifølge statistikk fra Finansieringsselskapenes Forening. DnB Nor Finans, 
Nordea Finans og Sparebank 1 Finans følger deretter med henholdsvis 
17,9, 13,8 og 13,2 prosent markedsandeler.

Bård Hauge forklarer lederposisjonen for SG Finans med selskapets 

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Fornøyd Line Svendsen, Kjetil Lien, Marit Wennberg 
og Hanne Bjørnerud Johansen noterer med glede at 

SG Finans holder posisjonen som landets største aktør 
innen leasing av anleggsmaskiner.
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Norge etter at maskinmerket 
gjenoppsto i vår.

og maskinene gikk unna som 

merket i det norske markedet. 

rer før Terex kom inn i bildet i 

Maskin overtok agenturet og 

Tilbake til start
Maskinene forandret i neste 

nom Atlas Terex GmbH.

bake med originalt merkenavn 
og i original orange farge med 
litt mer grå staffasje. Jeg gle

der meg over igjen å få jobbe 
med disse maskinene som 
selvstendig agent for Motor
salg og Atlas som en del av 

Anleggsmaskinen.

Kjapt tilbakeblikk

Atlas ble lansert som moderne 
og wireløs gravemaskin rundt 

selvbestaltet superkremmer 

de stoppet innom fabrikken og 

merket i Norge. Firmaet Lar
sen & Valebrokk AS etablerte 
seg i Mjøndalen og startet med 

landeveien.

Flere varianter

året etter også en belteversjon 

tonn. Nå er Atlas altså tilbake 
som egen produsent og trygt 
i favnen til Motorsalg som 

banevarianter og industrielt 
utstyrte maskinmodeller.

Tekst og foto
I

HETT GJENSYN MED
BARNDOMSKJÆRESTEN

Da Atlas Weyhausen sluttet å eksistere som 
selvstendig gravemaskinmerke i 2002 hadde 
Øivind Fridheim solgt 625 maskiner med et 
merkenavn som så dagens lys så tidlig som i 
1919.

Gamle kjærester

arenaen etter mange års fravær 
nå når Atlas igjen er blitt et 

genuint merkenavn i markedet.  
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MIN DAG JAN-EINAR GÅSØY & STEINAR ØVERLI

Steinar Øverli er fra Garmo i 
Ottadalen, men regner seg som 
fullblods gudbrandsdøl.

Ottadalen inklusiv tettsteder 
som Lom, Skjåk og Vågå hører 
til Gudbrandsdalen, så jeg er 
ekte gudbrandsdøl ja, fastslår 
Steinar Øverli og rydder dermed 

langt enklere for Jan-Einar Gåsøy. 
Hans hjemlige Groruddalen har 
på langt nær så stor utbredelse, og 
er samtidig en god del mer urbant 
tilrettelagt. Anleggsmaskinen traff 
på de to arbeidskollegene i Hoff-
grenda borettslag på Skøyen vest 

-
vann med årene har banet seg vei 

- Akkurat nå holder vi på mel-
lom to lange blokker der et felles 
garasjeanlegg altså er lagt under 
det aktuelle terrenget. Vi drenerer 
skikkelig, legger membran og 
senere asfalt. Lekkasjene skal 
stanses effektivt. Borettslaget er 
stort, så jobben er nok ikke ferdig 
på lenge enda, sier Øverli.

Den slags oppdrag krever mas-
kiner i minste vektklasse. Øverli 
kjører en New Holland E35.2 SR, 
mens Gåsøy laster unna masser 
med en Bobcat S130.

- Jeg er egentlig grunnarbeider, 
men kjører Bobcat’en akkurat nå. 
Den har kun 880 timer på telleren, 
mens graveren så vidt har passert 
3.000 timer, sier Gåsøy.

- Nøyaktig 3.120 timer, presi-
serer Øverli.

- Den nærmer seg nå tre års 

inn. Det samme gjør en 8-tonner 
jeg vanligvis er operatør på.

Vi oppfatter det derfor slik at 
maskiner vanligvis byttes inn etter 
tre år hos Gravco AS. Men Øverli 
har ingen planer om å bli byttet 
inn, enda han er veteran og blant 

-

synlig aller eldst også.
- Jeg har vært i anleggsbran-

sjen i rundt 20 år, og stortrives. 
Før den tid drev jeg med oppkjøp, 
salg og transport av fôr til land-
bruket på Vestlandet, mest fra 
Bergen og nordover til Ørsta og 
deromkring. Men ensformigheten 
gikk ut over helsa i lengden, så 
jeg snuste meg inn på anleggs-
bransjen der jeg setter stor pris på 
mye variert arbeid, sier han.

Jan-Einar Gåsøy er opprinne-
lig vaktmester, men skadet en fot 
og måtte se seg om etter annet. I 
tillegg til grunnarbeiderstatus hos 
Gravco AS har han kompetan-

FAST

TOSPANN
 PÅ SKØYEN

Navn I Steinar Øverli (54) & Jan-Einar Gåsøy (37)
Firma I Gravco AS
Maskin INew Holland E35.2 SR & Bobcat S130

De er døler begge to. Steinar Øverli fra Ottadalen og Jan- Einar Gåsøy fra 
-

sjeanlegg i Hoffgrenda borettslag på Skøyen stanses for godt.
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sebevis for maskinkjøring. Men 
han er redd det hele blir for tungt i 
forhold til skaden i lengden og ser 
seg for tida om i andre retninger.

Maskinene de to kjører, utfører 
oppgavene eksemplarisk, under-
streker begge dølene. Ikke tegn til 
uregelmessigheter i det hele tatt. 
Og fordi maskinene er små og lite 
støyende, har de to også oppar-
beidet et godt forhold til alle dem 
som bor i borettslaget. Graving og 
intern transport i tett blokkbebyg-
gelse må nødvendigvis føre til 
visse ulemper.

Tid til hobbyer blir det lite av. 
Øverli har en amerikansk Ford 

veteranbil med V-åtter og skjøtter 
ellers om et mindre gårdsbruk på 
Dovre. Men som ukependler med 
lange dager må jo familien også 
skjøttes og ha sitt.

Groruddølen trente en god 
del på fritida før skaden i foten 
oppsto.

- Nå er dessverre ikke slik 
trening aktuelt lenger. Men det 
kompenseres jo ganske bra med 
mange fysiske utfordringer som 
grunnarbeider, humrer Jan-Einar 
Gåsøy. 

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN
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Volvo utviklet under krigen 
noen allhjulsdrevne utgaver 
av kjøretøyer, herunder laste-
bil, for det svenske forsvaret. 
Det militære behovet omfattet 
bruk på dårlige, provisoriske 
og eventuelt skadde veier, og i 
terrengforhold. Som trekkraft 
og for last.

Som etterkommer fra disse 
erfaringene leverte fabrikken 

av en aktuell lastebilstørrelse. 
I denne omtalen gjelder det 
lastebilmodellen Viking L385, 
lansert i 1953, og som ble en 
mye produsert grunnmodell i 

normalversjon 4x2 gjennom 
mange år. Og fra 1954 fantes 
en variant med 4x4-drift.

For veivesenet var en slik 
sistnevnt biltype særlig aktuell 
for brøytetjeneste. Med god 
framkommelighet og trekkraft, 

under dårlige veiforhold som 
kunne bestå i svinget og bak-
ket vei, dårlig veibane og glatt 
føre. Men også effektiv for 
tyngre slep ved maskintran-
sport.
Museets eksemplar er en 
1961-modell, som fra ny til-
hørte veivesenet i Troms. Her 

1961 VOLVO VIKING
L385.45, 4X4

”Snøplogbilen”, ble Volvo Viking vanligvis kalt, og var med rette en typisk 1960-talls bil for brøyting. 
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gikk den med registrering 
X-8738 i driften i en rekke år, 
til den ble skiftet ut og solgt ut 
av etaten og kom over i privat 
bruk.
Etter at bevaring av et utvalg 
viktige maskiner og utstyr var 
kommet på dagsorden, kunne 
den ”gjenanskaffes” til dette 
formålet. Bilen var holdt i 
god orden og er kjørbar og 
registrert. Den var blitt påført 
grå aluminiumsfarge over den 
originale og velkjente gulfar-
gen som brukes av veivesenet 
– og som rett og slett heter 
Veivesengul.

Terrenggir
Bilen har en egenvekt på 
6.100 kg og lasteevne på 4.400 
kg, det vil si en totalvekt på 
10.500 kg. Akselavstand er 
4,10 meter. Den har treveis 
tipp og hydraulisk kran. Mo-
toren er en Volvo diesel D67A 
på 6,73 liter og med 115 hk. 
Motoren er en sugediesel og 
er altså ikke turboladet. Den 
kunne som ekstrautstyr utrus-
tes med en såkalt Startpilot, for 
starting i sterk kulde.
Girsystemet er hovedgirkasse 
med 5 trinn, og fordelingsgir-
kasse med 2 trinn. Fordelings-
girkassen har et direkte gir og 
et reduksjonstrinn, i fabrikkens 
formulering kalt terrenggir. 
Dette kopler samtidig inn for-
akseldriften. Det er ikke diffe-
rensialsperre i drivlinjen. Vinsj 
kunne leveres på bilen som 
ekstrautstyr. Førerhuset er fra 
en svensk underleverandør, og 
har betegnelsen BE-GE.

Erfarne brukere har kommen-

på denne bilen kunne oppleves 
som litt mer ”ettermontert” i 
sin funksjon enn på et par kon-
kurrerende fabrikattyper, som 
hadde større erfaring og høyere 
produksjon med slik utførelse.
Som motpost mot gode fram-
driftsegenskaper for 4x4-
lastebilene, for brøyting og 
enkelte andre arbeidsoppgaver, 
sto høyere anskaffelses- og 
driftskostnader og noe lavere 
nyttelast enn for tilsvarende 

4x2-biler. Det vil si ugunsti-
gere økonomi, særlig sett i 
forhold til helårs utnyttelse av 
materiellet.
Utviklingen har gått videre 
med økende bilstørrelser, mo-
toreffekter, tekniske løsninger 
og arbeidskapasitet av normal 

utførelse av lastebiler, samtidig 
som generell veistandard et-
ter hvert stort sett er bedret. 
Behovet for egenskapene til 
4x4-lastebilene ble etter hvert 
mindre på bruksstedene, og 
antallet er gått tilbake.
Det ene tilhørende bildet viser 

Norsk vegmuseums bil, den 
andre illustrasjonen er et klipp 
fra en datids annonse.

Museets gjenstandsnr. 2287.

Tekst I BJØRN PREBENSEN
ASGEIR ENGJOM
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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

36
8 
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e året.

Full a
ktivitet 

hele vinteren 

med E 700 M 

og E 350 M
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Komatsu Forest AS er eid av Komatsu-konsernet og Felleskjøpet Agri. Selskapet er eneimportør av Valmet skogsmaskiner til Norge og er en av de ledende leverandørene innen 
skogsmaskiner. Selskapet er lokalisert med verksted og kontor i Stange. Komatsu Forest AS tilbyr nye og brukte maskiner, deler, service og rådgivning til det norske markedet. 
Komatsu Forest AS omsatte i 2008 for 150 millioner og solgte totalt over 100 maskiner.

SKOGSMASKINSELGER MED SKOGFAGLIG / TEKNISK INNSIKT
Vi søker ny selger da vår nåværende selger går av med pensjon etter 40 år i bedriften. 

ARBEIDSOPPGAVER
Som selger hos Komatsu Forest AS har du ansvaret for å skape gode relasjoner til våre kunder og kollegaer. Du kommer til å bearbeide nye og 
eksisterende kunder samt oppfølging av dem. 
Jobben er meget selvstendig, kontaktintensiv og resultatorientert som stiller store krav til din personlighet og motivasjon. 

Til vårt firma søker vi en person som kan være en drivende kraft og som har følgende profil: 
Erfaring som selger 
Omgjengelig og ærlig mot kunder og kollegaer 
Vant til å bruke data som arbeidsverktøy 

Ansvarsområde / distrikt: 
Ansvar for at bedriften har best mulig kontaktnett 
Tilbudsskriving og oppfølging av kunder 
Salg av maskiner og utstyr i Midt-Norge og nordover

Vi tilbyr muligheter for faglig utvikling i et positivt og markedsorientert miljø med gode, ordnede arbeidsforhold. 
Firmabil kan eventuelt tilbys, gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:
Daglig leder Tore Aaslund 992 45 113 og salgsleder Erik Øverbø 905 10 990, 
e-mail: tore.aaslund@komatsuforest.com / erik.overbo@komatsuforest.com

Søknad med CV sendes innen 10.11.10 til: Komatsu Forest AS, Hansrudveien 6, 2335 Stange eller på e-mail.
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Idylliske Strandkaien i Bergen 
sentrum er for tiden et gedigent 
anleggsområde der Fyllingen 
Maskin AS er i gang med andre og 
siste fase av en underjords betong-
kulvert. Den skal lede alt av rør og 
kabler for alle byens offentlige og 
private etater trygt forbi det travle 
forretningsområdet på en side, og 

med sjøen som plagsom nabo på 
yttersiden.

Prosjektet inngår i Bergenspro-
grammet, et prioritert gateprosjekt 
blant annet med teknisk opp-
gradering av byens infrastruktur 
samtidig som byens visuelle gate-
miljø forbedres og tilpasses de nye 
løsningene.

- Prosjektet omfatter blant annet 
full opprydning, samling, forny-
ing og framføring av alt av rør og 
kabler gjennom byen i en fastsatt 

selskapene BBK Varme, BKK 
Nett, BossNett og Vann- og avløp-
setaten i Bergen kommune. Den 
nye infrastrukturplanen dekker 

både dagens og framtidige behov, 
sier senioringeniør for vann og 
avløp, Arne Jensen i Bergen kom-
mune.

Tøffe krav
Fordi grøfteparsellen også passe-
rer langs Strandkaien og sjøkanten 
der, må denne etappen legges i en 

BERGEN BYGGER
SENKETUNNEL ”LIGHT”

 Tore Asheim og Arne Jensen har hovedansvaret for at Bergens ”senketunnel” kommer på plass som prosjektert.
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250 meter lang vanntett nedsenket 
betongkulvert. Målene er ikke like 
store som senketunnelen i Oslo, 
for all del, men i manges øyne 
en fullverdig miniatyrutgave. Og 
monteringen av over 130 stk. h 2,2 
x b 5,0 meters betongelementer i 
1,8 meters lengder koplet sammen 
med høyeste krav til tetthet ved 
hjelp av gjengestag og mellom-
stykker, er på ingen måte en jobb 
for hvem som helst. Blant annet er 
kravene til tetthet knalltøffe. Ikke 
en dråpe vann skal inn i kulverten 
når den er ferdig montert.

- Betongelementene leveres av 
Nobi AS. Vi jobber under strengt 
fastsatte vilkår, og oppdraget er 

Grunnen inneholder mange over-
raskelser. Blant annet bygnings-
fundamenter fra middelalderen i 
form av bolverk – et slags lafte-

system av tømmerstokker som kan 
gå i oppløsning hvis de utsettes for 
luft. Disse må sikres og forsegles 
etter foreskrevne metoder etter 
hvert, sier prosjektleder Tore As-
heim i Fyllingen Maskin AS.

Klargjør for framtiden
Foruten røropplegg for fjernvarme 
monteres også rørgate for trans-
port av husholdningsavfall inne 
i kulverten. Det betyr slutten for 
søppelbiler i trange bergensga-
ter. Rør for overvann, ordinært 
VA-opplegg og andre nødvendig 
rørledningsnett legges stykke for 
stykke på plass i takt med ele-
mentmontasjen, før toppdekket i 
betong til slutt heises oppå. Kabler 
og ledninger for strømforsyning 
og tele/data og andre installasjoner 
er plassert på egne kabelbroer.

- Vi legger også innstikk fra 

kulverten til hvert eneste hus langs 
traseen, slik at alt er klart for nye 
rør- og kabelframføringer inn i 
dem når og om behovet melder 
seg i framtiden, sier Asheim.

Oppdraget er lagt opp med 
særdeles korte tidsfrister, og byr 

-
dringer. Og faren for setninger 
kloss ute ved sjøkanten begrenser 
framdriften av grøftingen til ti og 
ti meter per gang.

- Vi jobber i sykluser tilpasset 

utgjøre meget stor forskjell. To 
store pumper i kontinuerlig drift 
holder sjøvannet unna grøfta, men 
karene våre har nå og da måttet 
jobbe med sjøvann til midt på 
brystet, sier Tore Asheim.

Spesialmasser
Tilliggende masser hindres i å 

trenge inn med sjøvannet ved 
hjelp av sikteduker langs deler av 
grøfta som graves en halv meter 
dypere enn toppnivå for kulvert-
fundamentet.

- Vi kan ikke komprimere 
massene her på vanlig måte. Ut-
gravde masser kjøres til deponi 
for forurensede masser. Innkjørte 
fundamenteringsmasser er fordelt 
mellom pukk og lette lecakuler. 
Samlet vekt av komplett kulvert 
etter ferdigstillelse må være lik 
utgangsvekten på masser på 
grunn av kravet til stabilitet i dette 
området, sier Tore Asheim. Hele 
betongkulverten skal være ferdig 
med innhold installert og ferdig 
nedsenket under ny asfalt og gate-
fortau i løpet av februar neste år.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Planlagt Betongkulverten skal inneholde alt av rør og kabler som skal dekke Bergens behov både i dag og i framtida. 
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Kubota KX080-3@

Telefon: 62 33 06 60   www.hymax.no

- markedets beste 8- tonner?

- Veier reelt 8 tonn!
- Beste
- Beste utstyrsnivå
- Beste garanti
- Beste annenhåndsverdi
- Kan leveres med 2-delt bom

Er du fortsatt i tvil, så ring 
oss

 for en demonstrasjon

www.conta-inkasso.no

DU KAN TA
INKASSOEN

SELV!

onta-ininkasssso.no

Krev inn ubetalte fakturaer på 
den moderne måten: Med et 
nettbasert inkassosystem!

Lekende lett å bruke. Du starter en 
inkassosak på under to minutter.
Kutt ut fordyrende inkassobyråer og 
behold alle renter og gebyrer selv!

Ring oss på 21 09 59 10 eller prøv 
en gratis demo uten forpliktelser:
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KLARGJØR
UTSTYRET TIL 
VINTEREN NÅ!

ISRIVESKJÆR
Olofsfors klassiske isriveskjær  
håndterer selv den hardeste stålisen. 
Skjæret leveres i forskjellige modeller.  

PLANT SKJÆR - 600 BRINELL!
Opptil 40 % lengre levetid enn  
tradisjonelt veistål! Et ekstremt  
slitesterkt universalskjær for  
brøyting og høvling. 

flate.

P300 GUMMIBELAGT
Har de samme enestående 
egenskaper som P300.  
I tillegg kommer redusert 
støynivå og en renere overflate.

al-
. 
vling 

vinter. 

P300 - ORIGINALEN!
Velprøvd og anerkjent universal-
skjær for hardpakket snø og is. 
Egner seg også utmerket til høvling 
av grusveier både sommer og vinter. 

www.kvx.no

KOMATSU 
KVX LLC
Orstadvegen 134, 
4353 Klepp Stasjon
Tlf.: +47 51 78 50 80
Faks: +47 51 78 50 81
E-post : kvx@kvx.no

FORHANDLERE:
Nord-Norge: AS Sigurd Hesselberg
Tromsø v/Tore Volden. Tlf: 91 10 52 97

Østlandet: Entrack Norge AS
Grinder. Tlf: 62 94 54 40
Vestlandet Nord: Øverum Slitedeler AS
Bergen. Tlf: 55 18 82 00

Vestlandet Sør: Volvo Maskin Service
Sandnes. Tlf.: 51 63 50 70

Sørlandet: Partners Kristiansand AS
Kristiansand. Tlf.: 41 63 80 00

www.ramirent.no

Store eller 
små prosjekter?

Vi forenkler din hverdag.
Ramirent er Norges største 

utleier av maskiner og utstyr, 

og vet hva du trenger til 

dine prosjekter. 

Vi løser det!  

Vinner av European Rental Awards 2010.

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

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

R
yt
te

rg
ar
de

n

30 ansatte og en omsetning 
i 2007 på kr 82 millioner

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem
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Region Midt
nytt bygg

bygg på Heimdalsmyra rett ved E6 syd for 
Trondheim. Hovedaksjonærene i FAS, Kjetil 
Stendahl og Egil Stormo, etablerte SteSto AS og 
satte opp bygget. FAS har så inngått en leieavtale 
på leie av hele bygget, som består av en 
administrasjonsdel på 700 m2 og en verksteddel 
med egen sveiseavdeling på 600 m2.  Noe 
spesielt er det at stållageret på 2200 m2 er under 
tak med egen traverskran.

For de som ikke kjenner FAS er dette et 

og forankring. Firmaet er landsdekkende, ble 
etablert i 1998 og hadde en omsetning i fjor på 
134 mill. kr. Vi gratulerer FAS så mye med det 
nye bygget.

Opplæringskontoret

Lærlingsamling i fjell- og 
bergverksfaget  
i Nord- og Sør- Trøndelag

informasjon om driving og sikring av tunnel også en gjennomgang av 
hvordan en tunnel rigg brukes.

Karrieredagan
Møre og Romsdals fylkeskommune gjennomførte i uke 39 
”Karrieredagan”. Dette er en utdanningsmesse som for å vise 
ulike udanningsprogram og ble avholdt for 9. og 10. klassinger i 
Ålesunds området. Til sammen var det ca 1500 elever og foresatte 
som var innom messen. OKAB hadde stand sammen med Borgund 

valgmuligheter innenfor anleggsfagene. 
OKAB Møre og Romsdal retter en stor takk til Volvo Maskinservice og 
Aco Anlegg som bidro med både maskiner og instruktør!

    Full konsentrasjon….
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MESSER OG KONFERANSER 2010
2010
18.-21.oktober:  
Yrkesmesterskap i 
skogmaskinkjøring
Olympiaparken Lillehammer
Arr: MEF

27.-28 oktober:
Saltkonferansen, Trondheim
Arr: SVV, kfr. vegvesen.no/
saltkonferanse

2. november:
Oslo-konferansen
Arr: MEF

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

2011
Anleggsdagene
Arr: MEF

9.-10. mars:
 Avfallsdagene
Arr: MEF
10.-13. mai: 
Maszbud 2011
Internasjonal maskinmesse 
Kielce, Polen

MEFA 2011 Trondheim
Arr. MEF

Anlegg 2011 Haugesund 
Arr: MEF

 Loen-dagene
Arr: MEF

19.-23. oktober: 
Bygg reis deg
Norges varemesse, Lillestrøm

For å sikre rekruttering til VG2 Anleggsteknikk og bransjen 
generelt, inviterte OKAB 180 elever fra VG1 Bygg- og 
anleggsteknikk i Trondheim skolene.
Vi etablerte oss i et sandtak og inviterte maskin leverandører til å 
stille med maskiner, noe de gjorde på strak arm.

dagene.

presentert sine skoler for framtidlige anleggsarbeidere.
Det ble også grilling av pølse og hamburger som elevene satte pris 
på.

Region Midt
NYTT FRA REGIONENE

OKAB Møre og Romsdal arrangerte tradisjonen tro rekrutteringsuke 
i uke 37. I år valgte vi å ta det en måned tidligere enn årene før, noe 

elver fra vg 1 bygg- og anleggsteknikk fra hele fylket som deltok på 
rekrutteringsuka. Lokale entreprenører stilte som vanlig opp med 
både personell og maskiner, og uten entreprenørenes velvillighet 
hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre. OKAB vil rette en stor 
takk til dere som stiller opp! En takk også til Henning Olsen, Jon 
Mo og Idar Svinø fra henholdsvis Solør og Borgund videregående 
som bidro til at arrangementet gikk knirkefritt.  Som vanlig var det 
gravemaskinkonkurranse med dertil hørende pizza og premieutdeling. 
En stor takk til Statoil, Tess og IF som bidrar med premier. 

Tydelig fornøyd både elev og instruktør!
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Region Sørøst

Høstens fagtur ble arrangert av Vestfold-avdelingen 16.- 19. 
september, og var lagt opp som en langweekend til Gardasjøen 
i Italia. Fredag var det tur til Vicenza og ITT Flygt sin 
fabrikk, hvor vi ble tatt svært godt imot. De orienterte om sitt 
produktspekter innen pumper, og tok oss med på en omvisning 
i fabrikken. Ahlsell, Volvo Maskin og SG Finans var også til 
stede og orienterte om sine produkter og tjenester. Deretter 
var det tur til Venezia hvor vi sluttet oss til ledsagerne, som 
tilbrakte hele dagen der. Lørdag var det guidet båttur på 
Gardasjøen. Værgudene stod oss ikke bi, men etter en lunsj 
med forfriskninger var stemningen igjen på topp! 95 deltakere 
koste seg blant kollegaer og leverandører.
:

Deltakerne samlet foran ITT sin fabrikk.                  

Tradisjonen tro stilte OKAB og MEF også i år med stand på Dyrsku 
utstillingen i Seljord. I år var det 61836 betalende gjester på Dyrsku`n 
til tross for litt ruskete vær. 
En del av disse fant veien til vår stand der de tradisjonen tro ble 

stand er medlemmer og lærlinger som ønsker å slå av en prat, men 
også potensielle medlemmer og unge som ønsker seg til våre fag 

I år hadde nesten 600 utstillere funnet veien til Dyrskuplassen for å 
selge sine varer.
Det ble også i år arrangert en gravemaskinførerkonkurranse hvor 
presisjon og tid var avgjørende. I overkant av 200 personer deltok 
og Magnus F Tovsen fra Kragerø gikk av med seieren. Den unge 
dyktige gravemaskinføreren har fått en minigraver tilsendt i posten. Vi 
gratulerer.
Les mer om Dyrsku`n på side 20.

Lærlinger
Vi har nå i underkant av 150 lærlinger i våre tre fylker og bedriftene 
er stort sett veldig godt fornøyd med lærlingene, noe som lover godt 
for fremtiden. Formidlingen av de som gikk ut fra skolen i vår har 
stort sett gått veldig greit. Det har vært god søkning til våre skoler i år 
også og vi forventer at over 70 ungdommer vil forsøke å få læreplass i 
anleggsteknikkfagene neste år.
Vår region stiller med tre deltagere i årets yrkes NM på Lillehammer i 
oktober: Leif Kristian Haave fra Norsk Vegverk på Notodden, Mathias 
Jacobsen fra Marthinsen & Duvholt i Sandefjord og Arnulf Andersen fra 
Carl C Fon i Sandefjord. Vi ønsker dem lykke til.

Kom med forslag til årets lærling
Styret i OKAB-BVT kan hvert år dele ut en lærlingpris til en lærling 
som i løpet av året har gjort seg ekstra bemerket med sin faglige 
dyktighet eller utført en særdeles god fagprøve. Vi ønsker forslag på gode 
kandidater i våre fylker. Ta kontakt med oss på regionkontoret eller gå inn 
på okab.no (Vestfold, Buskerud, Telemark).

Fjorårsvinneren Vetle Dahl som mottar prisen av styreleder i OKAB-BVT 
Carl C Fon.
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Region Nord
NYTT FRA REGIONENE

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. Påmelding til tone.mack@mef.no og fristen er 4. november.

Firmaet hadde invitert alle ansatte med 

april. Verkstedet var vasket og pyntet 

denne sammenkomsten ble to av deres 
ansatte hedret for lang og tro tjeneste i 

i gull og klokke. Ernst Olsen ble 

medaljen i sølv og klokke. Firmaet 

nærmer seg 20 års sammenhengende 
ansettelse, og disse vil bli hedret etter 
hvert.

Fra venstre:  Thore Magnussen, 
Jack Walle, Ørjan Magnussen, Ernst 

Olsen og Marius Lindgaard.

15. – 19. september hadde avd. Finnmark fagtur til Bassano del Grappa, 

Geo&tex 2000. Bassano del Grappa ligger ca. 60 km nordvest for 
Venezia. 28 personer deltok på turen Fabrikkbesøket var meget interessant 
og lærerikt. Det begynte med noe teori om produksjonsprosessen, ulike 
typer duker, klasser og bruksområder. Deretter var det omvisning ved 

gruppa seg til Venezia, hvor man var til hjemreise på søndag. 
Fagturen var i samarbeid med norske importøren Scandinavian Terra 

Tec Gruppen. Fra importøren deltok Per A. Strande og Odd Myhre.
Eldste deltaker på turen var Jan Nylund, Båtsfjord. Han hadde 

betyr noe for å delta på disse turene, bare helsa og humøret er på topp. 
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Region Nord

ANLEGGSMASKINEN 10-201084

Dieselmotorer

www.frydenbopower.no
Telefon 63 87 17 00

(Ex. Valmet)

Høsttreff Finnmark
Avd. Finnmark hadde sitt årlige høsttreff 1. – 3. oktober. Også i år 
ble møtet holdt i Alta og i samarbeid med NLF Finnmark. MEF og 

Medlemmene har mange felles ting de er opptatt av og som dette 

den sosiale delen en viktig faktor, og det er tydelig at medlemmene 
i begge organisasjonene trives når de kommer sammen og kan ha en 
hel helg sammen. Arrangementet begynte fredags ettermiddag hvor 
leverandørene hadde utstilling på hotellet. I år deltok 13 leverandører. 
Lørdag ble det holdt ulike fordrag. Det er også blitt en tradisjon at 
det holdes bowlingskonkurranse om ettermiddagen. I år vant Tormod 
Svineng, Karasjok, herreklassen og Sissel Trosten, Vadsø, vant 
dameklassen, 105 personer deltok totalt. 

Region Øst

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

www.mef.no

Prosesskoden 1
Kurset arrangeres 18. november på Radisson SAS i Tromsø. Dette 
vil være gratis for våre medlemmer. Påmelding kan gjøres til tone.
mack@mef.no og fristen er 4. november. Meld dere på!

Felles styremøte
MEF avdeling Nordland, Troms og Finnmark går sammen om å 
avholde et felles styremøte i Tromsø lørdag 20. november kl 09.00 
– 15.00. 

Vegforum Innlandet har eksistert siden 2003, og utfordringen 
har hele tiden vært å gi faktakunnskap om planlegging og 
bevilgninger til vegprosjekter i innlandet. Vegforumet har derfor 
funnet det hensiktsmessig å lage en nettside som gjør det enklere 
å kunne imøtekomme dette behovet.  
Vegforum Innlandet består av representanter fra en rekke ulike 
organisasjoner: NHO Innlandet, NLF, MEF, NAF, LO, Transport 
Fellesskap Øst (TFØ) og KNA.

Målet for Vegforum Innlandet er å samle næringslivet 
og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for 
Innlandet, som ledd i påvirkningsarbeidet for mer penger til 
veginvesteringer i Hedmark og Oppland. 

Gå inn på www.vegforuminnlandet.no  for oppdateringer og 
informasjon om vegprosjekter i Innlandet.
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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
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MEF-AKTØREN LARS TORE OPSHAUG & JENS PETTER OPSHAUG

Lars Tore og Jens Petter Opshaug 
lyder samme etternavn, men står 
temmelig langt fra hverandre når 
det gjelder slektsbindinger.

noe sånt. Hvis vi graver i slekts-
leddene via forelde og bestefor-
eldre og så videre bakover, kom-
mer vi nok til at vi stammer fra 
samme gård som en gang i tida 
ble delt opp. Samhørigheten nå 
er felles drift av Opshaug Sand-
tak AS der jeg er daglig leder og 
Jens Petter styreleder, sier Lars 
Tore Opshaug til Anleggsmas-
kinen.

Sandtaksbegrepet som ligger 

helt tilbake til krigens dager da 
det foregikk produksjon av be-
tongtakstein nede ved sjøkanten 
i Stranda. Sanda ble hentet ut og 
transportert nedover fra sandtaket 
sammen med masse vann i en 
lang og solid vannrenne.

- Det var jo enklere enn å 
frakte sementen opp til sandtaket, 
sier Jens Petter Opshaug.

Det var foreldregenerasjonen 

drift av sandtaket. Folk trengte 
-

SAND, BETONG
OG HJEMMEBRYGGET ØL

Navn I Lars Tore Opshaug & Jens Petter Opshaug
Firma I Opshaug Sandtak AS
Antall ansatte I 30
Omsetning 2009 I 55-60 millioner kroner

-

MOTOR

GIR

HYDRAULIKK
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grusen i området til litt av hvert, 
og salget ballet på seg gradvis.

- Den første lastebilen ble 
anskaffet i 1959, og ideen om 
å starte egen betongproduksjon 
ble født og iverksatt i 1972 med 
hovedleveranser av ferdigbetong 
både lokalt og i tillegg til mot-
takere i Sykkylven og Hornindal 
kommuner, sier Lars Tore Ops-
haug.

Så kom maskinanskaffelsene 
som perler på en snor, med den 
første gravemaskinen en gang på 

over 11 gravemaskiner fra åtte 
til 38 tonn, sju hjullastere og to 
dumpere i tillegg til seks laste-
biler. Betongproduksjonen er 
utvidet og stor nok til drift av åtte 
betongbiler og to betongpumper. 
Parallelt produseres pukk og grus 
ved hjelp av mobile knuse- og 
sorteringsverk i området. More-
negrus som samlet sett innehol-
der både stort og smått er et mye 

utnyttet råstoff for produksjon av 
mange andre fraksjoner.

- For å utnytte maskinparken 
maksimalt tar vi også på oss 
tradisjonelle entreprenøroppdrag 
også, som vann-og avløpsanlegg, 
ulike typer fjellarbeider og ordi-

-
port – for å nevne noe.

Virksomhetene er ikke sær-
lig konjunkturutsatt heller, og 

-
-

krisen herjet som verst.
- Oppe på Nord-Vestlandet 

slapp vi stort sett unna det verste 
ved bare litt lavere aktivitet. Vi 
ser veldig optimistisk på framtida 

når vi nå er midt inne i planleg-
ging av en moderniseringspro-
sess for maskinparken vår.

driver de to navnebrødrene 
hjemmebryggeri av øl i et eget 
storkjøkken som er bygget inntil 
driftsbygningen. Her lages det 
til smakfulle varianter av opp-
skrifter basert på lokalt nedlagt 
hjortekjøtt og ølproduksjon etter 
egne resepter. Disse er selvsagt 
strengt hemmelige. Bryllup, 

-
ger og andre merkedager legges 
hyppig til de hjemlige fasilitetene 
i Stranda.  

- Vi tapper vel opp rundt 250 

liter i hvert brygg, og hele bygda 
er ofte på plass når det hele skal 
smakes i forbindlese med lagring 
på fat, sier Lars-Tore Opshaug.

På folkemunne kalles stor-
kjøkkenet gjerne for Sosialkon-
toret.

- Her møtes jo folk av alle 
slag rett som det er. Ølet innehol-
der alkohol også, men det hele 
er fullt lovlig. Både lensmann 
og prest har vært med og smakt 
på godsakene, røper Jens Petter 
Opshaug.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Se vår nye nettside

DIN UTSTYRSLEVERANDØR

Spennvidde Lars Tore 
og Jens Petter Opshaug 
driver med betong, grus 
og anleggsvirksomhet i 
arbeidstida. På fritiden 

handler det mest om 
ølbrygging og retter av 

hjortekjøtt.
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Fra verdens største voksende 
produsent med 18% markedsandel 
og 46 000 levert maskiner i 2009.

Hensmoen Industriområde - Hønefoss

www.hakomaskin.no
E-post: hako@hakomaskin.no

Tel. 32 13 18 00
Mob. 95 20 88 10
Mob. 41 65 12 30

Forhandlere:

Det levers følgende modeller:

Ta kontakt for en hyggelig handel

NY HYDRAULISKE PW148-8 
HJULGÅENDE GRAVEMASKIN
FRA VERDENS STØRSTE PRODUSENT
AV GRAVEMASKINER

Den mest stabile i sin klasse

Svingradius bak kun 1850 mm

Fleksibel og anvendelig

Komfort l toppklasse med

stor rommelig førerhytte

Cruise-control

Rygge kamera

Kraftig, drivstoffgjerrig og

miljøvennlig

Enkelt vedlikehold

Maskinstyringssystemet

som gir deg full oversikt

www.hesselberg.no AS Sigurd Hesselberg, Ulvenvein 84, P.O. Box 185 Økern, N-0510 Oslo, Tlf: +47 22 88 72 00, Fax: +47 22 88 72 50
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BEHOV FOR GODE LØSNINGER INNEN 
OLJEVERNBEREDSKAP?   

www.allmaritim.com

T O T A L L E V E R A N D Ø R A V V E L R E N O M M E R T O L J E V E R N U T S T Y R

L E V E R A N D Ø R A V M I L J Ø P R O D U K T E R S O M P R E S T E R E R

ECOSORB OIL SPILL KIT
BEREDSKAPSKASSE

Bygg og anleggsarbeid krever sin maskinpark. Uønskede hendelser som slangebrudd, overfyl-
linger av drivstoff osv kan føre til oljesøl til grunn og vann – og i verstefall til drikkevann.

NCC Construction AS er entreprenør ansvarlig for prosjekt ”Dam Svartediket”
og har tatt sitt mijøansvar på alvor. De har plassert ut både beredskapskasser med oljeabsorben-
ter og oljeabsorberende lenser for eventuelt søl til Svartediket – Bergens største drikkevannskilde.
    Utstyret er plassert strategisk i forhold til risikosoner for oljesøl. Alle medarbeidere har gjen-
nomgått opplæring i bruk av ustyret – noe som er svært viktig for rask og sikker håndtering 
av eventuelle søl. 

Vi skreddersyr gjerne deres beredskapsløsning mot akutt forurensning! 

Start og dynamo
Fullt lager av alt til anleggsmaskiner, 
småmaskiner, marine og personbiler.

Batterier fullsortiment. Vi leverer alt til 
last, anlegg, marine og personbil. Også 
spesialbatterier til lifter etc. 

Smøreoljer til hele 
maskinparken.

Alle filtertyper lagerføres.
Kvalitetsfilter fra Lekang.

Det lønner seg å skifte filter ofte.

Dieselsenter
Last/personbil

Verksted og delelager 

Arbeidslykter
Led, xenon, halogen

Aircondition
Eget verksted.
Kompressorer og deler på lager.

Vi forhandler varmere fra Eberspacher og Webasto,
delelager og verksted. Montering til personbil, varebil 

buss, last, maskiner og båt.

Sandnes Elektro Diesel AS



PÅ KANTEN MAN TAGER DET MAN HAVER

Løsning kommer i neste nr.
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Damen syntes etter hvert at mannen hennes hadde for lite 
organ til at det ble noe skikkelig sus over sexlivet, og fikk 
ham sendt til en spesialist i USA for å gjøre det større. 
Vel hjemme igjen resulterte forstørrelsen i at damens 
vellystige stønn og hyl på ny var å høre natterstid. Damen 
som bodde i leiligheten under ble nysgjerrig på hva som 
var skjedd, og fikk da fortalt historien om USA-turen og 
det store underet. Hun syntes det hele virket forlokkende 
og fikk sendt sin egen mann til USA for å gjøre hans 
redskap større. Da vellystige stønn og hyl etter hvert var 
å høre fra begge leilighetene natterstid, bestemte de to 
mennene seg for å beskue det fysiske bevismaterialet med 
egne øyne. Da de møttes kunne den første vise opp et 
imponerende organ. Men da mannen i etasjen under åpnet 
smekken sin og viste fram sitt, kunne førstemann knapt 
tro sine egen øyne:
- Men i alle verden, sa han og pekte:
- Det der er jo den gamle min! 
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Navn:

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

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

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

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

Løsning
AM-kryss 9-2010
Vinner i september:
Anne Nikolaysen
1914 Ytre Enebakk
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En ny standard for deg som vil bruke det beste!

HeatWork teletiner i egen divisjon

Vi har økt kapasiteten
med mer enn

1000C

25%
Høyere effekt og temperatur = raskere tining! Prinsippet er vannbåren varme. Tiner opp till 50 cm per døgn,
ca 800 m2. Vi har fornøyde kunder og gode referanser.
Møt vinteren trygt med HeatWork!

Telefon 33 13 26 00. www.nanset.no
Salg- og produktansvarlig Sjur Wethal, 913 47 166

Forhandler region sør:

Produsent og forhandler Nord-Norge:

Telefon 76 96 58 90. www.heatwork.com
Salg- og produktansvarlig Tommy Larsen, 909 25 048

Komatsu Forest AS er eid av Komatsu-konsernet og Felleskjøpet Agri. Selskapet er eneimportør av Valmet skogsmaskiner til Norge og er en av de ledende 
leverandørene innen skogsmaskiner. Selskapet er lokalisert med serviceverksted og kontor i Stange. Komatsu Forest AS tilbyr nye og brukte maskiner, deler, 
service og rådgivning til det norske markedet.
Komatsu Forest AS omsatte i 2008 for 150 millioner og solgte totalt over 100 maskiner.

Vi ønsker å utvide vårt servicetilbud og søker etter 

Servicetekniker
Kvalifikasjoner:
Mekaniker / tekniker med erfaring fra bransjen eller tilsvarende bransje. Gode datakunnskaper er ønskelig. 

Arbeidsoppgaver: 
Service og vedlikehold av skogsmaskiner ute i felt i store deler av Norge. Utvikling av nye og gamle kunderelasjoner. 

Ønskede egenskaper: 
Evne til å jobbe systematisk og selvstendig. Gode samarbeidsegenskaper og ordenssans. 

Vi tilbyr: 
Muligheter for faglig utvikling i et positivt og markedsorientert miljø med gode, ordnede arbeidsforhold. 
Servicebil, gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til: 
Daglig leder Tore Aaslund 992 45 113 og Serviceleder Gunnar Fosserud 917 34 346, 
e-mail: tore.aaslund@komatsuforest.com / gunnar.fosserud@komatsuforest.com

Søknad med CV sendes innen 10.11.10 til: 
Komatsu Forest AS, Hansrudveien 6, 2335 Stange eller på e-mail.
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TEREX TC37 MINIGRAVER
Romslig komfortførerhus med utmerket siktforhold 

Korthekk og bomsving muliggjør arbeid på trange steder  
Overliggende bomsylinder gir god beskyttelse 

Lett tilgang for service - lave vedlikeholdskostnader 
Kr 326.000,- Pris inkl. maskin med hk feste og std skuffe 

MITSUBISHI FUSO CANTER LASTEBIL
Krever kun førerkort kl C1 

Suveren nyttelast på ca 4 tonn med 7,5 tonn totalvekt 
Lettkjørt, smidig og med meget god fremkommelighet 

Miljøvennlig, lavt forbruk med Euro 5 motor 
Kr 399.000,- Pris inkluderer ferdig oppbygget bil 

Alle priser er uten mva. 

www.motorsalg.no
Per Magne Knarvik Tlf 55526052 / 93463754

Kåre Bjørkheim Tlf 55526066 / 93463755

www.bos.bergen.no
Arne Bjarte Tveit Tlf 55393122 / 91886188 
Kato Furubotn Tlf 55393125 / 91101916

Ta kontakt med
Bertel O. Steen Bergen AS

eller Motorsalg AS
for mer informasjon

Maskinen transporteres enkelt av lastebilen 

TO RÅSTERKE ARBEIDSJERN! 

FUSO CANTER + TEREX TC37 = GOD INVESTERING

Av- og påstigning uten rampe 
Samlepris

Kr 725.000,-



Vi oppfordrer deg til å 
stille som bøssebærer for 
TV-aksjonen 24. oktober
Vi har tatt utfordringen og satt i gang en intern verveaksjon. Målet er å få 10% av alle If-ansatte som bøssebærere. 
Nå utfordrer  vi alle partnere og konkurrenter til å gjøre det samme.

Over halvparten av TV-aksjonens inntekter kommer fra bøssebærerne. Det er altså en direkte sammenheng mellom antallet 
mennesker som går med bøsser og summen penger som samles inn. Derfor håper vi din bedrift tar utfordringen.

Vi stiller opp søndag 24. oktober. Og håper virkelig at du gjør det samme.

Vennlig hilsen 
Ivar Martinsen
konserndirektør

Vi bryr oss. Derfor er det naturlig for oss å 
støtte Flyktninghjelpen under årets TV-aksjon. 
Mer informasjon finner du på www.tva2010.no
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Slaghammere fra Atlas Copco,
konkurransedyktige fra første slag!

Roger Gandrudbakken, Anleggsleder i Dokken AS:

Høy produktivitet til laveste totalkostnad
låter som musikk i våre ører!

Våre kunder velger slaghammere fra Atlas Copco fordi de vet at lang levetid, lavere driftskostnader
og høy effektivitet er viktigere enn hva hammeren koster i innkjøp. Hva er viktig for deg?
Fortsatt er det slik at kvalitet gir god lønnsomhet over tid. Investeringskostnaden blir som
oftest passert flere ganger i løpet av hammerens levetid. Med lavere og mer konkurranse-
dyktige priser gir våre hammere deg markedets beste totaløkonomi med enda større margin.
Våre kunders produktivitet er viktig for oss, derfor skal dette gjenspeiles i våre produkter og
din hverdag. Det kaller vi bærekraftig produktivitet!

• Konkurransedyktige
priser

• Høyere produktivitet
• Meget lang levetid
• Lavere driftskostnader
• Høyest driftssikkerhet

= Lavest totalkostnad
Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS
Postboks 334, 1401 Ski
Tlf.: 64 86 03 00. Faks: 64 86 03 29
www.atlascopco.no



Vi i Volvo Maskin prioriterer din virksomhet. Dine krav til produktivitet og lønnsom-
het er vår utfordring. Vi er opptatt av at du som kunde skal få utført jobben raskt 
og effektivt. Dette vil vi sørge for gjennom å tilby et komplett utvalg av utstyr og 
spesialtilpasninger som gjør maskinen skreddersydd til jobben, og ikke minst 
gjennom bransjens største serviceapparat. Med 200 mekanikere og 140 service-
biler over hele landet kan du ha tillit til Volvo, uansett utfordring du står overfor. 

Volvo Maskin AS 

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

www.volvomaskin.no

RIVING OG DEMOLERING

DIN BRANSJE.
VÅR styrke.




