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SMÅ MASKINER

STORT UTVALG

NANSET STANDARD AS er en av de eldste og største leverandørene av
anleggsmaskiner på det norske markedet. I over 80 år har selskapets
mantra vært at fornøyde kunder vender tilbake. Fra 2011 blir det en ny
standard for Nanset Standard. Vi endrer navn til NASTA og flytter
virksomheten til nye moderne lokaler.
Vi skal fortsatt jobbe iherdig for at fornøyde kunder vender tilbake,
og være en ledende leverandør av blant annet Hitachi og Bell.
Velkommen til NASTA!

NASTA AS
Bommestadmoa 4, 3270 Larvik
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
t: +47 33 13 26 00
f: +47 33 11 45 52
www.nasta.no
Bankgiro: 6276.05.25400
Org.nr: 914 523 621 MVA

Spar 4 kilo CO2

hver gang du fyller full tank hos Statoil
I fjor sparte Statoils kunder til sammen 67.000 tonn CO2.
Det tilsvarer utslippet fra hele 20.000 biler. Det er fordi Statoil
tilsetter biodrivstoff i både bensin og avgiftspliktig diesel.
Det skal selvfølgelig mer til for å løse klimautfordringene,
men det er et skritt i riktig retning.
Les mer på www.statoil.no/fuel

For veien videre
STDE0508_MEF_185x270_fuel.indd 1

13.05.11 10.40

VI GJØR DET ENKELT

FOR DEG!
Har du anleggsmaskiner, lastebiler eller utstyr du ønsker å selge eller kjøpe? Plustech hjelper deg! Vi er et godt bindeledd for en trygg handel i inn- og utland, og ordner alt innen annonsering, transport, forsikring, oppgjør og bank/leasing. For handel i utlandet bistår vi med inspeksjon av maskiner og annet utstyr samt organisering av selve handelen.

06 Scania R580 6x4, 510.000
km, hydraulikk, manuell gir, retarder. Kr. 370.000,-. Ref. 3802.

05 Case 325, 4200 t, AC, sentralsmøring, varme i kasse. Kr.
595.000,-. Ref. 3568.

02 Cat 938 G, 11200 t, AC,
skuffe. Kr. 370.000,-.
Ref. 3806.

97 Volvo L 150C, 19956 t, AC,
spakstyring, skuffe.
Kr. 345.000,-. Ref. 2052.

09 MFG laserhøvel 6x6, 920 t,
Trimble utstyr. Kr. 550.000,-.
Ref. 3787.

06 Merlo 40.25 MCSS ROTO, 2850
t, personkurv, pallegaffel, skuffe,
vinsj. Kr. 690.000,-. Ref. 3403.

08 Volvo EC 55, 1260 t, 2 skuffer,
AC, HK, rotortilt, ekstra hydraulikk,
skjær. Kr. 425.000,-. Ref. 2441.

05 Scania R 500, 277.726 km,
automat, brøyteutstyr, hydraulikk,
retarder. Kr. 690.000,-. Ref. 3785.

06 Mercedes-Benz Unimog U500
4x4, 92.000 km. Kr. 470.000,-.
Ref. 3613.

08 Keestrack Combo, 770 t,
Hardox topplate, 6 forskjellige
duker. Kr. 830.000,-. Ref. 3782.

86 Atlas Roc 410, 10000 t,
1032 hammer, nye belter. Kr.
120.000,-. Ref. 3767.

06 Istrail jumbohenger.
Kr. 305.000,-. Ref. 3756.

08 Cat 312 C, 2200 t, 3 skuffer,
HK, ekstra hydraulikk.
Kr. 490.000,-. Ref. 3761.

06 Volvo EW 160 B, 5750 t, HK, ekstra
hydraulikk, sentralsmøring, maskinstyring, rotortilt. Kr. 650.000,-. Ref. 3746.

80 Svedala Arbrå 7-36, mantler
ca. 50%, står på 2-akslet chassis,
hydraulikkskap og elektroskap.
Kr. 250.000,-. Ref. 3644.

www.plustech.as
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Pionerer innen No-dig siden 1962
GRUNDOMAT
den MEST PRESISE JORDRAKETT
for veikryssing

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

49 Years of
Experience

leder

På vei mot
2007-nivå?
Situasjonen omkring oppdragsmengden i anleggsmarkedet har det
seneste halve året endret seg fra mye ledig kapasitet i fjor høst til fullt
kjør i de aller fleste regionene denne våren. Maskinentreprenørene
rapporterer om mange oppdrag og lite ledig kapasitet til å bygge veier,
noe som er utgangspunktet for MEFs halvårlige analyse blant egne
medlemsbedrifter.
Samtidig er maskinsalget fra leverandørene raskt økende, og mange
tegn tolkes dit hen at det totale maskinsalget allerede i år kan bli
bortimot like stort som i rekordåret 2007. Med tanke på finanskrisen
som rammet de fleste næringene i 2008, og som kneblet store deler av
virksomheten også i anleggsbransjen gjennom nesten hele 2009 før
det igjen begynte å løsne, har utviklingen i positiv retning gått mye
raskere enn mange turde håpe på.
Andre indikatorer underbygger også den positive utviklingen. Foruten
MEFs oppdaterte kapasitetsrapport og det raskt økende salget av
anleggsmaskiner – grundig dokumentert via Maskingrossisternes
Forenings statistikker – noterte arrangørene av MEFA 2011 i
Trondheim stor handelsaktivitet blant et rekordantall leverandører
med egne stands og høy kjøpelyst av både maskiner og utstyr blant
de rekordmange 6.400 besøkende. Deler av denne stemningen
gjenspeiles i tema-reportasjen fra årets største maskinmesse et annet
sted i denne utgaven av Anleggsmaskinen.
For ikke lenge siden erklærte statsminister Jens Stoltenberg at
finanskrisen definitivt er over for Norges del. Veksten i så å si alle
næringer er spesielt merkbar ved stor mangel på arbeidskraft innen
kompetansekrevende yrker. Et av landets vikarbyråer konkluderer
i en større undersøkelse med at etterspørselen etter fagutdannet
arbeidskraft faktisk er aller størst i anleggsbransjen, foran
kokkefaglært og helse- og omsorgsfaglært arbeidskraft.
Dermed bør veien ligge åpen for at ungdom under utdanning søker
seg i anleggsfaglig retning igjen, etter en heller laber interesse for
et par år siden. I tillegg til landets seks landslinjeskoler har mange
andre videregående skoler også bygge- og anleggsfag på timeplanen.
Alle disse mottar i disse dager søknader fra ungdom fra hele landet,
og det er viktig at informasjon om den positive utviklingen for
anleggsbransjen når fram til elevene.
Samtidig er det avgjørende at bedriftene er villige til å ta inn elever
som er ferdige med den teoretiske delen av fagutdanningen, og bistår
med praktisk faglig opplæring fram mot fagprøven i samarbeid med
MEFs OKAB-system. Anleggsbransjen er absolutt best tjent med å
anse lærlingene som en investering for framtida.
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Eksplosiv styringsgru p
For et drøyt år siden opprettet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) en egen styringsgruppe for sprengningsområdet, med den hovedhensikten å bidra til å profesjonalisere sprengningsbransjen.
Ifølge mandatet for denne (og andre) styringsgrupper underlagt
MEFs kompetanseavdeling, skal styringsgruppen:
- Være MEFs faglige organ for ivaretakelse av organisasjonenes og deres medlemmers interesser innenfor fagfeltet sprengning.
- Bistå og gi innspill til høringssvar innenfor gruppens
fagfelt.
- Gi innspill på kompetansehevende tiltak.
- Gi innspill på kurs og seminarer.
- Være aktive i forhold til medlemmers oppdateringer
innenfor teknologisk utvikling.
Dagliglivets utfordringer
– MEF trenger kompetanse på sprengningsområdet. Det finnes
høy fagkompetanse på dette i mange av våre medlemsbedrifter, og
dette drar vi nytte av i styringsgruppen, som består av representanter for MEFs sprengningsbedrifter, sier Frode Andersen, opplæringskonsulent i OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark.

– Vi oppfordrer også alle bedrifter som driver med sprengning til å
komme med innspill til oss om problemer og utfordringer de møter
i hverdagen. Vi er først og fremst opptatt av det utførende arbeidet
ved sprengning; altså dagliglivets utfordringer, og ikke problemstillinger på overordnet nivå. MEF kjører for øvrig ikke noe sololøp, men gjør dette i nært samarbeid med Bransjerådet for fjellsprengning, som er et viktig kontaktpunkt mellom myndighetene,
representert ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB), og sprengningsbransjen, sier han.
Mer tilsyn
I løpet av det året gruppen har vært operativ, har det kommet frem
en rekke saker og temaer som krever videre arbeid.
– Vi arbeider blant annet for å oppnå like konkurransevilkår for
hele bransjen. Da er det viktig at DSB fører tilsyn med at reglene
etterleves. De aller fleste følger jo reglene, men dersom enkelte
bedrifter velger å hoppe over gjerdet der det er lavest og på den
måten kan tilby en lavere pris, er det til hele bransjens fordel at det

Styringsgruppen Fra venstre: Oddbjørn Røed – Vestfold Fjellboring AS, Kristoffer Foss – Kjell Foss AS, Arne Rafdal – Leonhard Nilsen &
Sønner AS, Ståle Fyksen – TT Anlegg AS, Frode Andersen – MEF, Finn N. Bangsund – MEF.
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Norgeodesi AS

u ppe i MEF

kompetanse- og
utstyrsleverandøren
- som er med hele veien!

GL 522
blir oppdaget, slår Andersen fast.
– For å få til et godt og effektivt tilsyn mener vi at DSB bør utvikle en egen tilsynsstrategi. Dessverre er det relativt sjelden våre
medlemsbedrifter har tilsynsbesøk. Ett mål er å påvirke ressursfordelingen slik at direktoratet blir tilført mer ressurser til å forvalte
sprengningsområdet og føre mer tilsyn. Dette vil igjen bidra til at
DSB utvikler sin fagkompetanse på området.
Fornuftige rammebetingelser
– Vi ser også utfordringer i forbindelse med rammebetingelsene
for våre medlemsbedrifter, altså når det gjelder regelverk og kompetansekrav som stilles. Myndighetene kommer med pålegg og
krav til våre bedrifter, og vi drøfter hvordan dette skal gjennomføres i praksis, fortsetter Andresen.
– Verden går hele tiden framover, og det blir stadig strengere krav
i forbindelse med sprengning. Dette er vi selvsagt positive til, men
vi er opptatt av å finne praktiske og fornuftige måter å oppfylle
disse kravene på. Vi ønsker å påvirke myndighetene slik at vi får
så fornuftige rammebetingelser som mulig når det gjelder håndtering av sprengstoff. For at vi skal kunne gi innspill til Bransjerådet
for fjellsprengning, må vi vite hva våre medlemmer mener om
dette. I den sammenheng er denne gruppen svært nyttig, sier han.
– Videre ønsker vi å se på utfordringer i forbindelse med HMS ved
bergsprengning, ikke minst i forhold til omgivelsene når det gjelder rystelser og støv. Oppe til diskusjon er også støvproblematikk
for dem som arbeider med sprengning. Er steinstøvet som oppstår
helseskadelig? Medlemsbedriftene påpeker at det burde vært jobbet mer med dette, og at det blir sørget for å finne gode løsninger
for hvordan man skal sprenge fjell på en best mulig og minst helseskadelig måte.
Sprengningsdagen
Foruten MEFs representanter Frode Andersen og Finn N. Bangsund, består styringsgruppen av Ståle Fyksen fra TT Anlegg AS,
Arne Rafdal fra Leonhard Nilsen & Sønner AS, Kristoffer Foss fra
Kjell Foss AS og Oddbjørn Røed fra Vestfold Fjellboring.
– Alle bedriftsmedlemmer i styringsgruppen har, eller er i ferd med
å oppgradere, sine sprengningssertifikater, som alle må gjøre innen
fristen 31. desember neste år. Samtlige sitter på stor kompetanse
når det gjelder sprengning, og vi forsøker å ha både en faglig og
geografisk sammensetning som gir gruppen solid faglig tyngde,
sier Andersen.
– Styringsgruppen er for øvrig også ansvarlig for det faglige innholdet på Sprengningsdagen under de årlige Anleggsdagene, som
MEF arrangerer. Vi tar derfor gjerne imot innspill og forslag fra
medlemsbedriftene på temaer som kan være aktuelle å ta opp på
Sprengningsdagen i 2012, avslutter han.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
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Leveres med fjernkontroll,
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Totalstasjon Trimble M3 Komplett
Trimble M3 Totalstasjon med innebygd
o s Digital
l o Fieldbook.
| b e rInkludert
gen |
Trimble
i pakken er, prismestang, Superprisme,
batterier, ladere og USB-overføringskabel til PC.

trondheim |

Pakkepris

67.500,GNSS Rover Trimble R4 Komplett
Trimble R4 Model 1 + Trimble
Recon målebok med Trimble
Digital Fieldbook. Inkluderti
pakken er stang, batterier, ladere
og USB-overførings-kabel til PC

Pakkepris

129.000,Alle priser er eks. mva.

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

www.norgeodesi.no

avd.: Bergen
Liamyrene 20, 5132 Nyborg
Tlf. 55 53 87 40
Faks 55 53 87 41
avd.: trondheim
Terminalen 10, 7080 Heimdal
Tlf. 72 59 92 80
Faks 72 59 92 85

Din grossist
på Vann og Avløp
Ahlsell Norge AS har 60 avdelinger rundt i Norge
og er totalleverandør på VA

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

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no
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MEF har ordet

Økt aktivitet
- og nå er det valg
Etter årets første MEF-representantskapsmøte konstaterer jeg med
glede at den positive tendensen vi hørte om på avdelingsårsmøtene
i vinter har fortsatt. Det meldes om høy aktivitet over hele landet, ja
noen sier sogar at kapasiteten er sprengt for tiden. Dette bekreftes
av MEFs egen kapasitetsundersøkelse som ble lagt fram for media
og politikere på et frokostmøte 9. juni. Mer enn 7 av 10 av MEFbedriftene som har svart på spørreundersøkelsen melder om fulle
ordrebøker, og mange sier de vil ansette flere. MEFs undersøkelser
viser også at antall anbudsutlysinger fra Statens vegvesen nå er
høyere enn på lenge, og at utlysingene er spredt bedre, slik at flere
har anledning til å regne på jobbene. Den tendensen til nedbygging
av maskinparken vi har sett siden høsten 2008 later nå til å ha
snudd, og bedriftene skaffer seg flere maskiner igjen.
Selv om tidene igjen er lysere, er det selvfølgelig fortsatt like viktig
at MEF som organisasjon holder trykket oppe mot myndighetene
både sentralt, regionalt og lokalt. De som tar beslutninger om
prosjekter, anbudsutlysinger og andre forhold som påvirker
anleggsmarkedet og –kapasiteten skal ha god og oppdatert
informasjon fra oss om hvordan situasjonen er i våre bransjer og
hvordan forholdene må legges til rette for at kapasiteten skal kunne
utnyttes optimalt.
Det er kommune- og fylkestingsvalg i september. Valgkampen
har allerede begynt. Fram til da er politikerne mer enn noen
gang opptatt av å ha god kommunikasjon med ulike grupper og
enkeltpersoner. Denne anledningen bør vi i MEF benytte til å skape
oppmerksomhet om ”våre” saker, som er satsing på fylkesvegene
og på det akutte behovet for fornyelse av vann- og avløpsnettet i
kommunene. Kommunevalgkampen er en fin anledning til å be
lokale politikere gjøre rede for hvilke planer de har for VA-nettet.
Det er nødvendig at både MEFs regionkontorer og den valgte
ledelsen i MEF-avdelingene tar ansvaret for å bygge opp kontakt
med kandidatene og media i deres fylker og kommuner. MEF
sentralt vil bidra med hjelp og støtte. Vurder og velg ut lokale saker
eller lokale vinklinger på MEFs prioriterte saksområder, og tilpass
deretter budskap i leserinnlegg og medie-henvendelser til disse
lokale prioriteringene. Kontakt politikere og administrasjon, inviter
til møte eller finn på andre måter å få dem i tale.
Jeg ønsker lykke til med det næringspolitiske arbeidet og en god
sommer til alle!
Arnstein Repstad
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juridisk Sentrale bestemmelser i ny

standard for totalentrepriser
NS 8407 som er den nye standarden for totalentrepriser,
vil tre i kraft 1. juli. Standarden har samme oppbygning
som NS 8405, men med særskilte bestemmelser for totalentreprisekontrakter.

I artikkelen vil jeg nevne noen av de mest sentrale bestemmelsene og som
i vesentlig grad har blitt utdypet og forbedret sammenlignet med gammel
standard (NS 3431).
I standarden er det inntatt en protokoll som ikke er å anse som en del av
dens regulering av partenes rettigheter og plikter, men som likevel vil ha
betydning for forståelsen av standarden. Protokollen angir virkeområdet
for NS 8405 og viktige forutsetninger for bruken av den. Den gjelder således for forhold forut inngåelse av en konkret kontrakt basert på NS 8407.
Det fremkommer av protokollen at avvik fra standardens rammer vil
kunne være illojalt mot de forutsetninger den bygger på og som ligger
til grunn for dens balanserte løsninger. Dette må forstås dit hen at byggeherrer oppfordres til ikke å gjøre endringer som forrykker de balanserte
løsningene i standarden. Tilsvarende tekst er tatt inn i totalunderentreprisestandarden, men da i relasjon totalentreprenør og totalunderentreprenør.
Istedenfor å benytte kontraktsarbeider, prosjekteringsarbeide, FDVdokumentasjon etc., har standarden en felles benevnelse på alt arbeid som
er omfattet av totalentreprisekontrakten og begrepet som benyttes er ”kontraktsgjenstand”. Dessuten benyttes begrepet ”kontraktsmedhjelper” for
alle aktører som er engasjert av totalentreprenøren.
Skriftlig varsel
I NS 8407 vil varsel og krav ved e-post regnes som skriftlig, med mindre
noe annet er avtalt. I motsetning til både NS 8405 og NS 8406, hvor det
må avtales eksplisitt hvis varsel og krav skal regnes som skriftlig når det
sendes pr. e-post.
Tiltransport av sideentreprenør
Bestemmelsen om tiltransport av sideentreprenør er vesentlig utbygget i
forhold til gammel standard. På samme måte som tidligere, forutsettes det
avtale om tiltransport for at det skal kunne skje. I høringsutgaven var det
foreslått at tiltransporten kun skulle ha virkning for gjenstående arbeider,
men dette ble endret etter høringsrunden.
Tiltransport av sideentreprenør innebærer med mindre annet er avtalt, at
totalentreprenøren overfor byggherren hefter både for sideentreprenørens
utførte og gjenstående arbeider.
Totaleentreprenøren trer således ved tiltransporten inn i den tiltransportertes rettigheter og plikter. Ved tiltransporten beregnes ny kontraktssum
som inkluderer både totalentreprisekontrakten og den tiltransporterte
kontrakten med tillegg av påslag for tiltransporten. Påslaget skal beregnes
med utgangspunkt i det endelige og totale vederlaget i den tiltransporterte
kontrakten.

Tiltransport av den prosjekterende
Som i NS 3431 har standarden bestemmelser om tiltransport av prosjekterende men er også bygget ut i vesentlig grad. Ved tiltransport av den
prosjekterende forutsettes det på samme måte som ved tiltransport av
sideentreprenør, en avtale mellom byggherren og totalentreprenøren for at
en tiltransport kan skje. Enten at dette fremkommer av tilbuds- eller konkurransegrunnlaget eller at tiltransporten avtales senere.
Totalentreprenøren vil ved tiltransport av den prosjekterende, bære risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering som er gjort før tiltransporten Tiltransport av den prosjekterende er praktisk i totalentrepriser
og det er derfor viktig at det tas høyde for dette og derav risikoen man tar, i
kalkuleringen av oppdraget.
Prosjekteringskostnaden anses for å være inkludert i totalentreprenørens
kontraktssum, hvis ikke annet er avtalt mellom partene.
Risikoovergang av byggherrens prosjektering
Det kan også avtales at totalentreprenøren skal overta risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelsen. En slik risikoovergang innebærer at totalentreprenøren har
risikoen som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv.
Totalentreprenøren vil imidlertid ikke under noen omstendighet ha risikoen for løsninger og annen prosjektering som bygger på uriktige opplysninger den prosjekterende har mottatt fra byggherren eller offentlige etater.
Unntak fra dette er hvis totalentreprenøren burde ha oppdaget de uriktige
opplysningene under sin gjennomgang av materialet.
Totalentreprenøren vil overta eventuelle krav byggherren måtte ha mot
den prosjekterende. Byggherren er forpliktet i sin kontrakt med den
prosjekterende å sikre at totalentreprenøren har rett til å overta hans eventuelle krav mot den prosjekterende.
Uforutsette grunnforhold
I den nye totalentreprisestandarden er risikoplasseringen for uforutsette
grunnforhold mye klarere enn hav som var tilfelle i NS 3431, men må
langt på vei kunne sies å harmonere med det som har vært gjeldende rett.
I NS 8407 har man valgt å slå sammen lokale forhold og grunnforhold.
Innledningsvis fastslår bestemmelsen at byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren ”hadde
grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet”. I vurderingen av
hva han hadde grunn til å regne med, er det av stor betydning hvorvidt
totalentreprenøren har oppfylt forpliktelsene vedrørende gjennomføring av
en aktsom besiktigelse av byggeområdet og dets omgivelser, om han har
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innhentet opplysninger om forhold ved grunnen som for eksempel forurensinger, geologiske og geotekniske forhold, kabler og rør, ved å kontakte
offentlige etater.
Byggherren er uansett forpliktet til i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget
å opplyse om forhold i grunnen, byggeområdet og de omgivelser som han
kjente eller måtte kjenne til, og som det var nærliggende å anta at totalentreprenøren hadde interesse av å få.
Byggherren vil altså under enhver omstendighet svare for opplysninger
om forhold ved grunnen etc., som han har gitt i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Tilsvarende gjelder for uriktige, mangelfulle eller ufullstendige
opplysninger byggherren har gitt, med mindre han kan gå ut fra at dette
ikke har hatt innvirkning på totalentreprenørens tilbud. Byggherren vil
også bære risikoen for riktigheten av opplysninger som er innhentet hos
offentlige etater vedrørende forurensinger, geologiske og geotekniske
forhold, kabler og rør.
Nest siste punkt i bestemmelsen regulerer forholdet dersom det er avtalt at
totalentreprenøren skal ha risikoen for grunnforholdene. I den grad dette
har vært uklart tidligere må det altså foreligge en eksplisitt avtale for at
totalentreprenøren skal anses for å ha risikoen for grunnforholdene. Selv
om slik avtale foreligger, kan likevel totalentreprenøren påberope seg at
forholdene avviker vesentlig fra det han hadde grunn til å regne med.
Dessuten vil en avtale om plassering av risikoen for grunnforholdene på
totalentreprenøren, uansett ikke frita byggherren for risikoen for feil opplysninger om forhold ved grunnen og riktigheten av opplysninger innhentet hos offentlige etater vedrørende disse forholdene.
Byggherrens forespørsel om spesifisering av krav på fristforlengelse
Som i NS 8405 skal totalentreprenøren når han har grunnlag for å beregne
omfanget av forsinkelsen uten ugrunnet opphold angi og begrunne det
antall dager han krever fristforlengelse for. Gjør ikke totalentreprenøren
det, vil han bare kunne kreve slik fristforlengelse som byggherren måtte
forstå at han hadde krav på.
I NS 8407 har er det imidlertid tatt inn en ny bestemmelse som innebærer
et ytterligere ”ping pong spill” mellom partene. Hvis totalentreprenøren
ikke har fremmet et spesifisert og begrunnet krav på fristforlengelse, kan
byggherren be om at totalentreprenøren gjør dette.
Byggherrens forespørsel skal sendes per brev og når totalentreprenøren
mottar en slik forespørsel, skal han uten ugrunnet opphold enten; angi
og begrunne antallet dager han krever fristforlengelse for, eller begrunne
hvorfor grunnlaget for å beregne kravet ennå ikke foreligger. Gjør ikke
totalentreprenøren noen av delene, vil han tape hele sitt krav på fristforlengelse. Svarer han innen fristen og byggherren ikke fremmer sine innsigelser til disse uten ugrunnet opphold, vil kravet på fristforlengelse anses for
akseptert.
Advokat
I Gun Marit Stenersen
Er du medlem og har spørsmål til eller trenger råd fra MEFs
juridiske avdeling? Ta kontakt på telefon 22 40 29 00 eller
e-post AvdJuridisk@mef.no MEFs juridiske avdeling består av
ansvarlig advokat Erling M. Erstad, advokat Thomas Kollerød,
advokat Gun Marit Stenersen og advokat Tone C. Gulliksen.
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Mesta Menyverksted
– Menyverksted på den tunge siden
Som den eneste merkeuavhengige landsdekkende
verkstedkjeden for tunge kjøretøy og maskiner i
Norge, tilbyr Mesta Verksted sine tjenester på det
åpne markedet.

Vi kan også g jennomføre sertifisert kontroll og
service samt de aller fleste typer reparasjoner
på lastebiler, hjullastere og alle andre anleggsog vedlikeholdsmaskiner.

Menykonseptet g jør det raskt og enkelt å bestille
ordinære verkstedstjenester.

Kontakt oss på telefon 05200 – eller via vår
nettside www.mestamenyverksted.no

Vi besvarer alle forespørsler så raskt som mulig
og senest innen 24 timer.
Mesta Verksted benytter kun originale deler eller
tilsvarende deler med samme eller høyere kvalitet.

www.mestamenyverksted.no

statistikk anleggsindeks

Stabil produksjon i bygg og anlegg
Produksjonen i bygg og anlegg sank med 1,3 prosent fra 4. kvartal 2010 til
1. kvartal 2011, viser sesongjusterte tall. De tre foregående kvartalene steg
produksjonen moderat.

Nedgang i anleggssektoren
En nedgang på 2,1 prosent i anleggssektoren bidrog til å trekke
den totale aktiviteten ned.
Innenfor byggsektoren økte derimot produksjonen med 0,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, når vi tar hensyn til
normale sesongvariasjoner.

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet
7000
6500
6000

Pluss 2,8 prosent på ett år
Sammenlignet med 1. kvartal i fjor har produksjonen i bygg og
anlegg steget med 2,8 prosent, korrigert for antall virkedager i
kvartalene. Produksjonen har økt om lag like mye i byggsektoren
som i anleggssektoren det siste året.
SSB melder om reviderte tall
En kvalitetsgjennomgang av produksjonsindeksen for bygge- og
anleggsvirksomhet har avdekket feil i beregningene. Det har ført
til at indekstallene er revidert tilbake til 1. kvartal 2008. De nye
tallene viser en kraftigere nedgang i 1. kvartal 2009, og et lavere
aktivitetsnivå i 2009 og 2010 enn tidligere publiserte tall. Disse
tallene er tatt inn i indeksen som blir gjengitt her i Anleggsmaskinen.
Kilde SSB
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4000
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3000

Anleggsmaskinindeksen
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusiv førerlønn.
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Skogsmaskinindeksen
Skogsmaskinindeksen er under revisjon. MEF anbefaler å bruke
maskinindeksen i mellomtiden. Har du spørsmål, ta kontakt med
MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes, stein.gunnes@mef.no, tlf. 22
40 20 25.
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Over 450 MEF-medlemmer
bruker MEFs internettbaserte
KS/HMS-system
MEF har brukt erfaringene fra vårt tidligere
KS-system samt tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene til å utvikle fremtidens KS/HMSsystem 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
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tema Forsikring

ENTREPRENØRENS ANSVAR
VED SPRENGNING
Fjellandet Norge byr på
utfordringer for så vel
entreprenører som byggherrer. Det sprenges mye,
og av og til går det galt.
Byggverk, gjenstander og personer påføres skade som følge av
sprengningsarbeider. Ansvaret for
disse skadene plasseres ofte hos
entreprenøren, bergsprengeren,
som utførte arbeidsoppdraget.
Ved skader voldt av steinsprut er
ansvaret tilnærmet objektivt, dvs
uten skyld. Sprengningsarbeider
er farlig virksomhet, og den som
utfører slik virksomhet er den nærmeste til å svare for konsekvensene når noe går galt. Steinsprut
skal ikke forekomme, og når det
likevel skjer har ikke tildekkingen
vært god nok. Ansvaret for tildekkingen og sprengningen ligger hos
bergsprengeren.
Store konsekvenser
Det er vanskeligere å avgjøre om
ansvar for rystelsesskader ligger
hos bergsprengeren. Hvis hans
forhåndsvurdering/risikoanalyse
er forsvarlig ut fra oppdragets art,
og utførelsen er i henhold til risikoanalysen skal det mye til for å
ilegge ham ansvaret.
De økonomiske konsekvensene
av et ansvar for sprengningsuhell
kan bli store. Entreprenøren kan
sikre seg mot disse gjennom å
tegne ansvarsforsikringer, noe
de aller fleste gjør. Det foreligger
ingen generell plikt til å tegne
slike dekninger, men avtalene som
inngås mellom oppdragsgivere

912D
912DS
912HM

Dekket? Sjekk forsikringsavtalene før du sprenger, enten det er snakk om små eller som her, litt større
salver. (Illustrasjonsfoto)
og entreprenører inneholder som
regel bestemmelser om forsikring
som likevel pålegger en forsikringsplikt.
”Vanlige” vilkår
I en avtale basert på Norsk
Standard for bygge- og anleggsbransjen er det krav om at
entreprenøren skal tegne ansvarsforsikring på vanlige vilkår for
det oppdraget han skal utføre. Her
er det viktig å være klar over at
en forsikring på ”vanlige vilkår”
gjelder for arbeider som utføres
frem til en grense på 5 meter fra
byggverket/gjenstanden. Skal
arbeider utføres innenfor denne
grensen gjelder ikke den generelle
ansvarsforsikringen for skader
som måtte inntreffe der, men
da kan (og bør!) man tegne tilleggsforsikring for nettopp denne
risikoen. Slike tilleggsforsikringer
er som regel kurant å få kjøpt,
mot nærmere avtalte betingelser
og pris. Forsikringsselskapene
krever at entreprenøren sender inn
risikoanalysen/sprengningsplanen
for oppdraget på forhånd. Fotograw w w . h y d

fier av omgivelsene er en fordel,
både for selskapets vurdering av
risikoen og prisen, men også som
dokumentasjon for tilstanden før
arbeidene startes. Ta i betraktning
at selskapene trenger et par dager
eller så for å kunne gi tilbud.
Fortolkningen
Hvordan fortolkes da denne 5-metersgrensen?
If, som forsikrer svært mange
grunnentreprenører, har sagt at
”dersom arbeidene etter planen
skal berøre terreng nærmere enn 5
meter fra byggverk/gjenstand…”
må det tegnes tilleggsforsikring.
Skal man ha bort en knaus som
ligger 3 meter fra byggverk/
gjenstand og borer 7 meter unna,
får man ikke dekket eventuell
skade på byggverket på standarddekningen. Oppdraget må derfor
tilleggsforsikres.
Utvidet forsikring?
Hvem bør ha slike utvidelser av
forsikringen?
Først og fremst den utførende
bergsprengeren/entreprenøren,
r e m a . c o m

Slik du kjenner den i dag...

men også hans oppdragsgiver der
den utførende er underentreprenør.
Selv om hovedentreprenør/totalentreprenør har egen forsikring som
omfatter hans ansvar for underentreprenørens skader, gjelder denne
forsikringen generelt bare frem til
5 metersgrensen, ikke innenfor.
Hoved-/totalentreprenøren kan ha
et selvstendig ansvar for en skade
selv om utførende også kan være
ansvarlig; han kan ha glemt å gi
utførende underentreprenør nødvendig info, utførende har kanskje
ikke forsikring, eller at forsikringssummen er for liten i forhold til
skadens omfang og ellers ikke
har midler til å gjøre opp for seg.
Kravstiller fremmer erstatningskravet der det er midler å hente,
og dette kan havne hos en hoved-/
totalentreprenør.
Med andre ord: Sjekk forsikringsavtalene, både egne og engasjerte
underentreprenørers.
Tekst
I JOHN JOHNSEN, IF SKADEFORSIKRING – Ansvar UW

922C
I std. utførelse...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

Vegversjon!

RING BJØRN PÅ 911 99 692
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OPP AV BØLGEDALEN?

Kapasitetstallene blant medlemsbedriftene i maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er nå raskt
på vei mot 2007-nivået. Det er jevnt over gode tider i anleggsmarkedet både i nord og i sør.
Mot slutten av 2010 så bildet
ganske mørkt ut for veibyggingsaktiviteten, og det var mye
ledig kapasitet.
- Situasjonen er nå snudd, og
kapasitetstallene er på vei mot
nivåene i 2007, før finanskrisen,
fastslår sjeføkonom Stein Gunnes i MEF.
Tallene viser at ledig kapasitet
til å bygge vei har sunket fra
høyere nivåer i 2009 og 2010
til betydelig lavere nivåer våren
2011.
- Tallene for ledig kapasitet én
måned fram i tid er på linje med
det de var våren 2008, mens
tremånederstallene ligger høyere enn både 2007 og 2008, men
lavere enn 2009 og 2010, sier
Gunnes.
Lavere kapasitet
Målt etter bedriftenes størrelse
er kapasiteten nå betydelig lavere enn det MEF-bedriftene erfarte gjennom vintermånedene.
Og sett i forhold til våren 2010
er tallene betraktelig lavere.
I bedrifter med inntil 50 ansatte

oppgis nå ledig kapasitet til bare
vel 12 prosent én måned fram
i tid, og kun 3 prosent ledig
kapasitet for bedrifter over 50
ansatte.
- Sett i et tremåneders perspektiv er tilsvarende ledig kapasitet
henholdsvis 26 prosent og 17
prosent for bedrifter med færre
enn 50 og flere enn 50 ansatte.
(Fig. 1).
Styrker maskinparken
Tendensen til nedbygging av
maskinparken blant entreprenørene, som startet høsten 2008
med varighet til høsten 2010, er
snudd om og er tilbake på sporet
av 2007-nivået.
- Bedriftene skaffer seg flere
maskiner igjen. Etterspørselen
etter folk og maskiner utvikler
seg vanligvis i samme retning,
og nå peker pilene oppover for
begge grupper, sier Stein Gunnes.
I første kvartal 2011 ble det
utfakturert 423 anleggsmaskiner
i Norge, tilsvarende en økning
på vel 18 prosent i forhold til

samme kvartal i fjor. Samlet
maskinsalg i 2011 endte på
2.286 enheter.
Bedring på anbudssiden
Medlemsbedriftene i MEF rapporterer også om bedre tider via
flere anbud fra Statens vegvesen
og bedre periodisering enn tidligere. Antallet registrerte anbud
på landsbasis i første kvartal,
funksjonskontrakter unntatt, er
økt fra 39 i 2010 til 93 i 2011,
altså en formidabel økning (Fig.
2).
- I mai 2007 var konsentrasjonen av anbud stor. Siden da har
utbudet vært mye jevnere, og
jevnheten har holdt seg selv om
antallet anbud primo april i år
er høyere enn det har vært de to
seneste årene.
Analysematerialet viser at økte
veibevilgninger nå begynner å
vise seg. Gjennomsnittlig antall
tilbud per anbudskonkurranse
ligger fortsatt høyere enn det
gjorde hele perioden fra juni
2007 til august 2008.
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Mer jobb i bakhånd
Også ordrereserven har bedret
seg for MEF-bedriftene siden i
fjor høst, og 60-80 prosent av de
spurte melder om god eller meget god ordretilgang. 30 prosent
sier ordretilgangen er dårlig
eller meget dårlig. Samlet sett
viser situasjonen i dagens anleggsmarked at faren for permitteringer er lavere enn på lenge.
Når det gjelder rekruttering og
ansettelser er bildet vesentlig
lysere enn det har vært på en
god stund, går det fram av MEF
kapasitetsanalyse.
- Mellom 4 og 10 prosent av
bedriftene vurderer å iverksette
permitteringer i nær framtid,
mens mange flere vurderer å
ansette flere. Dette gjelder særlig de store bedriftene, sier Stein
Gunnes.
Tekst
I svein erik madssveen
Foto
I RUNAR F. DALER
Grafikk
I MEF

Kapasitet til å bygge vei

Antall anbud første kvartal

(andel av total kapasitet)
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Figur 1. Tallene viser at ledig kapasitet til å bygge vei har sunket fra høye nivåer i 2009 og
2010 til betydelig lavere nivåer våren 2011. For en måneds kapasitet er nivået på linje med
det det var våren 2008, mens det for 3 måneders tallene ligger høyere enn 2007 og 2008,
men lavere enn 2009 og 2010.
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Figur 2 viser alle anbud untatt funksjonskontrakter
for første kvartal 2009 - 2011.
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DOBLET CAT-KA P
Da miljø,- avfall- og gjenvinningsbedriften Aanerød
AS i Moss skulle bytte ut den andre av to særdeles
velbrukte materialhåndteringsmaskiner, falt også
denne gangen valget på Cat M318D MH med sorteringsklype. Dermed sitter bedriften med to nesten
identiske maskiner for sortering og generell håndtering av avfall.

D

et første maskinbyttet skjedde for halvannet år
siden, også da med Cat M318D som førstevalg.
To Fuchs materialhåndteringsmaskiner er dermed
gått i opplag i Moss. Den seneste Cat-leveransen
er den aller siste maskinversjonen det bare går én
av i landet fra før.
- Utvalget av dyktige leverandører og gode
maskiner til vårt bruk er stort, og vi hadde mange
valgmuligheter. At vi til slutt endte med to Cat-maskiner bunner i
grunnen i at Pon Equipment kunne tilby best avtale om service og
garantier i fem år framover. Trygghet og forutsigbarhet i driften er
helt avgjørende for oss, sier daglig leder og eier av selskapet, Kjell
Aanerød.
74 års drift
Opprinnelige Aanerød & Sønner, og nå altså Aanerød AS, ble
omgjort til aksjeselskap i 2005, men etablert allerede i 1937 med
flasker og filler som hovednæring. Selskapet er godt forankret med
solid rykte som det virkelig faste lokale mottakspunktet for avfall i
Moss kommune.
- Vi tar for tiden i mot, sorterer og bearbeider 17.000 tonn
næringsavfall i året, fordelt på 6.000 tonn blandet avfall og 11.000
tonn rene fraksjoner. Men vi har konsesjon for mottak av 30.000

tonn, sier Kjell Aanerød som dekker strekningen Oslo-Svinesund
med fullt apparat.
Husholdningsavfallet og spesialavfall er overlatt til andre.
Konkurranse
Kjell Aanerød er tredje generasjons eier av selskapet, men fyller
samtidig jobben som daglig leder.
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A PASITETEN

To nye Kjell Aanerød har nå to nesten identisk like Cat M318D MH i arbeid med henholdsvis sortering og generell håndtering av næringsavfall
fra store deler av Østfold fylke.
- Da forrige daglig leder i sin tid valgte å slutte hos oss, tok jeg
på meg den oppgaven også. Det er selvsagt hektisk, men etter 20
år i bedriften, hvorav ti som daglig leder, går det hele greit, sier
Aanerød som hersker over 12 ansatte fordelt på fire maskinførere,

tre kontoransatte og fem sjåfører som kjører fire containerbiler, en
med krokløft og en komprimatorbil.
Med 1.000 egne containere i sirkulasjon pluss mange på utleie er
det nok å gjøre, ifølge Aanerød.
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RANGER – en liten traktor
med stor arbeidskapasitet.
Velg Polaris RANGER
EU-traktor. Elektrisk,
Diesel eller Bensin.
For offentlig veg – traktorregistrert - utgiftsføring – billig forsikring.
St t llasteplan
Stort
t l
med tipp.

HVILKEN RANGER DEKKER DITT BEHOV?
HVILK
Registrert for
2 personer.

305mm
bakkeklaring.
Ekte firehjulsdrift ved behov,
inn og utkobling av differensial bak.

Gjør som mange andre. Velg markedslederen.

Med RANGER får du en trygg arbeidskompis og alle de fordelene det innebærer å jobbe med en RANGER EU-traktor:
Du kan kjøre på offentlig veg som traktor, ta med deg last på
det store lasteplanet og en kollega som passasjer. Den har
firehjulsdrift og høy bakkeklaring for god fremkommelighet i
terreng. Sett på en tilhenger hvis du må ha med enda
mer last. Den er tøff og konstruert forr
PRIS FRA KR.
å klare krevende arbeide. Vårt brede
modellprogram og utvalg av tilbehør,
EKSKL. MVA.
dekker et stort bruksområde.

91920,1920,-

Ta kontakt med din POLARIS-forhandler
ler
i dag for mer info: www.polarisindustries.com
es.com

114900:INKL. MVA.

Innarbeidet Kjell Aanerød og broren Øyvind tror de vil tenke seg ekstra nøye om før de bytter merke når de tre Volvo hjullasterne en dag skal
byttes inn

- Konkurransen om næringsavfallet er hard. Alt brennbart
avfall fra oss leveres til store anlegg i Sverige for utnyttelse
til fjernvarme. Av jern og metaller går mye til gjenbruk ved
Norsk Jernverk i Mo i Rana. Sortert EE-avfall ender hos
Elektrogjenvinning på Gjøvik. Omsetningen vår i fjor rundet 30
millioner kroner.
Maskinell behandling av mottatt avfall har vært alfa og omega for
det etter hvert aldrende og veletablerte avfallsmottaket helt fra
1950-tallet.
- Det startet med de såkalte strykejernene fra Poclain som var
den første hjulgående hydraulmaskinen som kunne brukes til våre
daglige oppgaver, sier Aanerød.
Høy kapasitet
De to Fuchs-maskinene som nå er faset ut har gjort en solid innsats
i den daglige driften, understreker han.
- Etter rundt ti års med daglig drift for begge Fuchs’ene var det
på tide å skifte ut de blålakkerte maskinene. Dag etter dag har

de sortert og håndtert ulike typer avfall og skrap. Høy kapasitet
er veldig viktig fordi avfallet vi tar i mot og sorterer som regel
ikke blir liggende lenge her på tomta. En Volvo L70C og to ditto
L50 hjullastere står for bakkeforflytning, opplasting og intern
transport av avfallet. Alle tre er om lag 15 år gamle og har 14.000
til 15.000 timer på tellerne, men med lett kjøring. De er elsket
av de ansatte. Så når tiden for innbytte kommer er nok ikke
valg av hjullastere fra Caterpillar like selvsagt som valget av
materialhåndteringsmaskinene, sier Kjell Aanerød.
De to D-serie materialhåndteringsmaskinene fra Caterpillar veier
vel 21 tonn, har rekkevidde på 11 meter og er utstyrt med 6,6 liters
166 hk motor i Steg IIIA-versjon, og leverer med det 9 prosent
høyere effekt enn C-versjonen. Maksimal kjørehastighet er oppgitt
til 25 km/t.
Tekst og foto

I svein erik madssveen
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profilen

KOMBINERTKONGE
I GRANÅSEN

J

a takk, begge deler!
David Letnes valgte samme løsning som Ole Brumm da det
viste seg at MEFA 2011-helga i Granåsen i Trondheim kom
til å falle sammen med konfirmasjonsfesten til den yngste
sønnen i familien. Og det bare få dager etter at maskinentreprenørbedriften Anton Letnes AS feiret 50 år med brask og
bram på hjemstedet Inderøy.
David Letnes kommer nok til å huske at han brukte store
ressurser og mye tid på selskapeligheter og høytidelige markeringer i mai
måned 2011. I tillegg til stor innsats på mange oppdrag med anleggsmaskiner og mannskaper, som vanlig er.
- Jo, 50-årsfeiringen var bare det første av flere viktige markeringer denne
våren. Jeg mente raskt at det måtte gå an å få til en kombinasjonsløsning
for årets store anleggsmaskinmesse så å si på hjemmebane i Granåsen, og
årets store familiebegivenhet hjemme på Inderøy. Jeg vil jo ikke gå glipp
av noen av delene når sønnen attpåtil skulle konfirmeres samme helga,
sier David Letnes.

Navn I David Letnes
Alder I 46
Bosted I Inderøy
Stilling I Daglig leder Anton Letnes AS
Aktuell I Familievennlig MEFA-entusiast

Løsningen ble like genial som effektiv. Han inviterte like godt med seg
konfirmantkandidaten på messebesøk fredagen, og brukte resten av helga
hjemme til familiefesten.
- Jeg har jo et spesielt nært forhold til nettopp MEFA-messene, og var
selv med i arrangementsgruppa da maskinmessa for første gang ble avholdt nettopp i Granåsen i 1999, sier 46-åringen.
David Letnes er ingen hvemsomhelst på halvøya Inderøy i Nord-Trøndelag. Ikke i regionen omkring Steinkjer, Verdal, Mosvik eller Levanger
heller for den saks skyld, som vi senere skal komme inn på. Og han har
en sterk bransjekonkurrent i Austad Maskinstasjon AS som også holder til
i kommunen.
Selv om kommunevåpenet til Inderøy viser fire flyndrer på rød bunn, er
det verken flyndrer eller andre fiskeslag som danner grunnlaget for virksomheten til maskinentreprenørbedriften Anton Letnes AS, med for oss i
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denne sammenhengen litt pussige postadressen Utøyvegen – på Inderøy.
- Det var altså faren min Anton som etablerte bedriften sammen med
datidens partner Petter Klepp i 1961. Klepp trakk seg ut to år senere for å
ta over slektsgården, og far ble eneeier.
Firmaet Anton Letnes ble aksjeselskap i 1978.
- Jeg kom nok til et slags dekket bord da jeg tok over både eierskapet og
jobben som daglig leder i 1999. Bedriften hadde plettfritt renommé og
økonomien var supersolid, forteller David Letnes som gjerne formidler
den spesielle forhistorien til at bedriften i det hele tatt ble etablert.
- Ordføreren i Inderøy kommune var faktisk ute og headhuntet far til å
starte som maskinentreprenør!
- Headhuntet?
- Ja, det er helt sant. Far var den gangen ansatt som arbeidsformann ved
Tokke kraftanlegg i Vinje i Telemark, til da landets største satsing på
vannkraft som energikilde. Ordføreren tok seg til og med bryet å reise
den lange veien til Telemark for å treffe ham. Avtalen ble høytidelig undertegnet på Vinje hotell tidlig i 1961, altså for 50 år siden i år. Behovet
for utbygging av veier, vann og avløpsanlegg samt planering og nydyrking hjemme på Inderøy var stort, og far satte i gang med en nyinnkjøpt
8-tonns Caterpillar D4 bulldoser med garanti fra Inderøy kommune. Det
var andre tider den gangen, gliser David Letnes.
Deretter gikk det slag i slag med kontraktfestet utbygging av Utøy vassverk for å betjene så å si hele befolkningen på stedet, og like etterpå ny
kontrakt på uttak av 30.000 m3 fjell i Leksvik. Utstyr ble kjøpt inn og folk
ble ansatt.
Tidlig på 1980-tallet startet også en prosess med utvikling av mange

industritomter i regionen, og Selmer var blant storselskapene som Anton
Letnes fikk kontrakt med. Men det ble også tomteutvikling i egen regi, og
byggeoppdrag for både datidas storaktør Domus innen matvarebransjen,
Norske Skog og Statens Hus i Steinkjer. Letnes var med på det meste.
Oppdragstypen har endret seg en god del siden den gangen. Nå dreier
mer og mer seg om oppdrag for offentlige etater med vei, vann og avløp
som store markedsnisjer. I dag har Anton Letnes 32 ansatte, blant dem
fem lærlinger.
- Lærlinger har lenge vært et viktig satsingsområde for oss. Lærlingene
er bransjens såkorn som vi skal høste av i framtida. Vi opplever at mange
av læringene som begynner hos oss blir værende, sier David Letnes som
driver en godkjent lærebedrift for fire fagretninger: Vei- og anleggsfaget,
anleggsgartnerfaget, maskinførerfaget og fjellarbeiderfaget.
- Det var da voldsomt?
- Ja, det kan du jo si. Men både vi som bedrift og lærlingene på sin kant,
drar fordeler av at vi favner såpass bredt på lærlingsiden. Fordi deler av
fagplanen er felles for de fire fagområdene kan vi ved behov omplassere
lærlingene internt til oppgaver på andre fagområder i bedriften. Lærlingene oppnår full fagopplæring i henhold til planen, men unngår samtidig
risikoen for å bli permittert dersom det oppstår mangel på oppdrag. Særlig vinterstid kan for eksempel anleggsgartnerdriften oppleve stillstand.
Hos oss skal det derfor svært mye til før våre lærlinger opplever å bli
permittert. Vi for vår del sikrer utdanning av framtidige fagfolk som når
de har fagbrevet, er i stand til å dekke våre egne behov. Og regelen hos
oss er at lærlingene stort sett blir etter avlagt fagprøve. Akkurat nå har vi
fem stykker, sier David Letnes.
Den aller første lærlingen begynte i 1984 og kjører fortsatt anleggsmaskin
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”- Ordføreren i Inderøy kommune var faktisk
ute og headhuntet far til å starte som
maskinentreprenør”

for Anton Letnes AS. Innsatsen overfor lærlingene skapte for fire år siden
såpass mye blest innad i bransjen at Anton Letnes AS fikk status som
demonstrasjonsbedrift av Kirke- og utdanningsdirektoratet.
- Ja det stemmer det. Noen må ha sladret om ordningene våre. Vi syntes
det var veldig hyggelig, og ble i tillegg tilgodesett med en ekstra slant
økonomiske midler. I praksis betyr statusen i dag at vi har en rolle som
rådgivende på området overfor andre som trenger veiledning.
7. mai var David Letnes og faren Anton vertskap på bedriftens verkstedbase på Inderøy for offisiell markering av 50-års jubileet. Der står også
den aller første bulldoseren bedriften kjøpte inn, høyt montert på en søyle.
Både far og sønn var med og tok i mot til Åpen dag-arrangementet som
trakk store deler av befolkningen på halvøya.
- Det er viktig å vise fram hva bransjen vår står for og hva vi benytter av
maskiner for å bygge landet på ulike måter. Vi er stolte av å ha bidratt til
bygging av bedre veier i Norge, for eksempel med innsatsen vår på firefelts-motorveien fra Vist til Figga i 1987 sammen med Grunnarbeid AS.
Også minikraftverk står på oppdragslista vår. Kompetansen er bred og
kunnskapene våre er godt ivaretatt når de omsettes til praktisk utførelse
gjennom fire anleggsledere, hvorav to er ingeniører.
Faren Anton følger fortsatt nøye med på driften, men uten å legge seg
borti det som skjer til daglig.
- Akkurat det lovte han meg da jeg tok over for over 20 år siden, sier
David Letnes.
At bedriften også har eget pukkverk på halvøya og skiferbrudd i Steinkjer
blir liksom bare en bisetning når David Letnes oppsummerer mye av det
som skjer på oppdragssiden for tida.
Som boligprosjektet Jæktbyen i Steinkjer, der nå femte byggetrinn av i alt

åtte med 33 leiligheter i hvert byggetrinn er i oppstartsfasen.
- Ideen kom i 1998, så det har tatt tid. Prosjektet drives fram i takt med
salget av leiligheter. Det var ganske stille under finanskrisa, men salget
har tatt seg godt opp igjen. For byggetrinn fem er om lag tre firedeler av
boligenhetenes nå solgt.
Om han får tid til noe annet innimellom?
- Ja nå i det siste har det for eksempel blitt en del grubling på talen som
skal holdes på konfirmasjonsfesten. Kona og jeg har jo arrangert tilsvarende konfirmasjoner for våre to litt eldre barn, og begge gangene har
kona kuppet talene slik at jeg har sluppet unna. Det samme kan fort skje
denne gangen også, men jeg må jo være forberedt, smiler David Letnes.
Men med lange arbeidsdager og mye å holde styr på, blir det med
46-åringen som med så mange andre kolleger i anleggsbransjen: Lite tid
til overs for fritidssysler.
Men det finnes unntak.
- Jakt! Hele livet har jeg ivret for jakt, med rådyr som favorittbyttedyr.
Noe mer kan jeg ikke komme inn på hva angår utviklingen av mitt forhold til jakt, for dette er snakk om en sammenhengende lidenskap fra jeg
var liten guttunge.
Så det skal ikke forundre noen om det ble servert en eller annen festrett
basert på rådyr som råvare da David Letnes’ yngste sønn ble konfirmert
29. mai 2011.
Tekst og hovedfoto

I svein erik madssveen

Øvrig foto
I PRIVAT

27 anleggsmaskinen 6-2011

Te
Ø

skuffe Ny med kort stump

mat

Den nye korthekksgraveren Hyundai R 235 LCR-9 på 26 tonn (bildet) hadde
norgespremiere på MEFA 2011, lansert med hovedfokus på effektiv bruk på trange
områder og høy førerkomfort. Maskinen rakk ifølge importør Hymax AS så vidt inn
i landet før visningen i Granåsen. Ytelsene er som seg hør og bør på en maskin av
denne størrelsen: 151 hk motor, skuffekapasitet inntil 1,2 m3, 133 kN brytekraft og
rekkevidde på 9,5 meter. Korthekkeren leveres med Cummins Steg IIIA motor.

RSA overtar Jeep

Nytt forfilter fra Lekang

RSA er enig med Chrysler-konsernet om å overta distribusjonen av bilmerket Jeep (bildet) i Norge. I tillegg får selskapet
ansvar for ettermarkedet av bilmerkene Dodge og Chrysler.
Da Fiat overtok styringen av Chrysler i Europa i 2009 startet
samtidig planlegging av en endring for distribusjon og tilpasning av disse bilmerkene til vår verdensdel. RSA akter å
beholde dagens nettverk av Jeep-forhandlere i Norge og vil
opprette nye forhandlere på steder selskapet ikke er representert. RSA er nå importør av Isuzu, Suzuki, Fiat, Alfa Romeo,
Jeep og Setra luksusbusser.

Fleetguards nye forfilter Diesel Pro (bildet)
gjør det enkelt å se når filterelementet bør
byttes. Lekang Maskin presenterer en ny
generasjon forfilter som vil sikre en stabil
drift og ren diesel også ved lave vintertemperaturer, ifølge en pressemelding.
Vinterens strenge kulde har skapt mange
dieselproblemer og moderne commonrail
motorer stiler høyere krav til filtrering ann
før, minner Lekang Maskin om. Diesel
Pro er kompakt bygget og fjerner partikler
og vann fra dieselen. En gjennomsiktig
beholder gjør det lett å se når elementet
må skiftes. Elementet har et patentert filtermedium med stor smusskapasitet, og
lavt trykkfall skal gi høy effektivitet på
vannfjerning gjennom hele filterelementets
levetid, heter det i meldingen. Forfilteret
leveres både med eller uten 12 eller 24
volt termostatstyrt element til forvarming.
Det siste hindrer tilstopping på grunn av
voksutskilling eller fortykning ved lave
temperaturer.

Maskinsalget i siget
Salget av anleggsmaskiner i årets første kvartal er 18
prosent opp i forhold til første kvartal 2010.
Maskingrossiternes Forening meddeler om 423 solgte og fakturerte anleggsmaskiner i årets tre første måneder, mot 357 i samme periode i fjor.
Men statistikken viser samtidig en reduksjon sammenliknet med siste
kvartal i fjor, da såpass mange som 695 nye anleggsmaskiner ble fakturert
til kundene. Som vanlig er det beltegravemaskinene som leder an i årets
salg med 173 enheter i første kvartal, mot 121 i samme tidsrom i 2010.
Hjullasterne inntar som vanlig andreplass med 108 maskiner, mot fjorårets 1. kvartalsresultat på 85. Deretter følger beltegående minigravere,
hjulgravemaskiner og skidstyrte kompaktlastere med henholdsvis 66, 23
og 21 solgte enheter.
Oppstarten av årets maskinsalg mer enn antyder en forventet salgsvekst i
forhold til i fjor når 2011 går ut på dato. Med utgangspunkt i fjorårssalget
på 2.286 enheter og økningen hittil i år på 18 prosent, kan samlet salg i år
fort ende på nærmere 2.800 anleggsmaskiner.
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Med fritt spenningsvalg
Velg selv om du trenger 230 eller 400 Volt når du drar i gang et dieseldrevet Stephill strømaggregat fra 8-70
kVA (bildet). Dessuten har de full bestykning av kontakter og sikringer til begge spenningsvalg. Særlig vil
utleiebransjen få opp øynene for mulighetene med kunder som alltid etterspør begge deler, skriver importør
Limaco AS i en pressemelding. Agenturet er helt nytt, men Stephill har utviklet og produsert aggregatene
i England siden 1985, unntatt den minste invertermodellen på 1.000 Watt som kommer fra Japan. Alle
anvendte generatorer skal være børsteløse og vedlikeholdsfrie.

Minisatsing på SkogsElmia
Nyutviklede minihogstmaskiner til bruk for proffe
skogsentreprenører er i produksjon. Blant annet ble Usewood Pro
(bildet) for første gang i Norden vist på SkosElmia i Jönköping i
slutten av mai. Meningen er at disse små utgavene skal bidra til
å skape en framtid for neste generasjon skogsentreprenører, heter
det i en pressemelding fra arrangøren. De som ser framover i tid
mener dagens ungdom ikke lenger ser for seg å orke gå rundt
med en ni til ti kilo tung motorsag, men vil i stedet ta i bruk små
hogstmaskiner med god framkommelighet.

Nettauksjoner i gang

Maskinmegleren Plustech lanserte i slutten av april en nettauksjon for omsetning av maskiner og utstyr. Og responsen er stor, ifølge selskapets ledelse.
Auksjonene startet 26. april og antall besøkende til begivenhetene doblet seg i løpet av én uke, ifølge daglig leder Karstein Berg i Plustech.
- Auksjonene vi har gående vitner om seriøsitet blant budgiverne. Det
er vi meget godt fornøyd med, sier Berg i en pressemelding.
Flere ansatte
Kunder av Plustech har ifølge Berg etterspurt en auksjonsplass spesialisert på maskiner og utstyr innen transport- og anleggsbransjene en
god stund allerede.
- Det virker som om vi har truffet godt med konseptet vårt, sier Berg,
men understreker at maskinmegling fortsatt blir viktig for Plustech.
- Vi satser videre på tradisjonell megling og jobber for å styrke oss
ytterligere. Vi har nylig ansatt en ny megler og regner med enda en
nyansettelse i løpet av året, sier han.
Nettauksjonen utfyller det øvrige av virksomheten i Plustech, og Berg
understreker at selskapet sammen med kundene anbefaler hvilken
salgskanal som bør velges.
- Ting som skal på auksjon skal ha en riktig minstepris. Er minsteprisen for høy, anbefaler vi kundene våre å annonsere det som vanlig
med fast pris, sier Berg.
Utstyret i sentrum
Plustech legger i forbindelse med nettauksjonene vekt på at selskapet
har godt kvalifiserte meglere som besvarer forespørsler angående
utstyret som står på auksjon, samt at de kan ordne frakt og eksportpapirer for kunder.
- Vi tilbyr en seriøs og profesjonell løsning tilpasset transport- og

anleggsbransjen, og har fått en rekke tilbakemeldinger om at vi har
gjort ting riktig. Forventningene er store, og vi vil følge godt med og
utvikle auksjonen til å bli den beste løsningen for våre budgivere, sier
Karstein Berg.

Karstein Berg i Plustech er storfornøyd etter debuten med nettauksjoner av maskiner og utstyr innen transport- og anleggsbransjene.
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månedens bil ssangyong korando
Pris testeat modell: Kr. 459.900
Motor: 2-liter commonrail TDI, 149
hk/360 Nm, EUR5
Totaltvekt/nyttelast: 2.260/493 kg

Tilhengervekt m/brems: 2.000 kg
0-100/toppfart: Ikke oppgitt
Forbruk: 9,6/7,5/6,3 l/100 km
(by/blandet/landevei)

KRAFTFULL
KORANDO
Selv med en nedtrimmet toliters TDI-motor fra 175 til 149 hk, byr helt nye SsangYong Korando
på mer enn nok av både fraspark og moment bare den får litt turtall å jobbe med.

Anleggsmaskinsentralen
www.anmas.no
for leie og utleie av maskiner og utstyr

Anleggsmaskinsentralen, 2680 Vågå

Tlf: 46 80 70 30 www.anmas.no post@anmas.no
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Korando er SsangYongs femte
modell i rekken. Det startet med
Rexton i 2002, fulgt av Rodius i
2005, Kyron i 2006 og pickup’en
Acyton året etter. Nå er altså
kompakt-SUV’en Korando på
plass på norske veier, og her skal
storselgende konkurrenter som
Mitsubishi ASX, Ford Kuga,
Hyudai IX35 og tilsvarende virkelig passe på.
Etter at Koreas fjerde største
bilprodusent fikk kinesiske eiere
i 2004, er nå SsangYong på indiske hender med ambisjoner. Og
importør DAF Norge varsler nye
modeller av Rexton og Acyton om
ikke altfor lenge.
Designmessig har Korando
svært mange likhetstrekk med
nevnte Mitsubishi ASX og andre
kompakt-SUV’er i samme klasse,
men er mer avslepen og nedtonet
i linjeføringen enn de fleste øvrige. Det kan være lurt med tanke
på gjenkjøpsverdi i forhold til
framtidige og skiftende motenykker. Innstigning i kupeen er en
enkel manøver, og fra et høyt og
oversiktlig plassert førersete er
sikten bra alle veier. Også på skrå
bakover, de avsmalnende bakre
sidevinduene tatt i betraktning.
Her holder det med ryggevarsler,
ikke ryggekamera.

Rattet er justerbart både opp/ned
og ut/inn, så alle vil finne en god
kjørestilling. Setene har gode
justeringsmuligheter og gir svært
god støtte alle veier, også under
lårene. Ekstra pluss for separat
korsryggstøtte i førerstolen.
Dashbordet har klassisk layout
med nesten alt av brytere og kontroller på rattstamme og ratteiker.
Instrumenter og betjening er plassert fornuftig og gjennomtenkt,
mest omgitt av karbonmønstret
sort unntatt to horisontale striper
med aluminiumsimitert plast lavt
nede, noe vi under tvil aksepterer
fordi disse forstyrrende elementene har fått plass utenfor synsfeltet.
Korando har mange fiffige innredningsløsninger for seter og annen
oppbevaringsplass. Vi likte også
de uttakbare formstøpte og heldekkende plastmattene foran og
bak, som forenkler rengjøringen
betraktelig.
Vi startet denne testrapporten
med motoren, og ikke uten grunn.
Tidligere har SSangYong brukt
lisensproduserte Mercedes-motorer og drivverk, men anvender nå
angivelig egenutviklede varianter.
2-liters XDi-motoren i Korando
er uhyre turtallsvillig, leverer i
utgangspunktet 175 hk, men er
trimmet ned til 149 hk i Norge for

i rett fram-posisjon. Fjæringen
tar alle dumper og slag helt greit
på vanlig slitt asfaltdekke, men
kommer dårligere ut på lappeteppeasfalt, hullete grusvei og på
vaskebrett der bilen svarer med
ganske høylytte og stumpe slag og
sprett. Dette rimer ikke med solide
McPherson foran og avanserte
multilink bak. Vi skylder derimot
disse små avvikene i styring og
fjæring på dekkene i dimensjon
225/50x18 M+S med ballongprofil på 8” felg, og anbefaler reduksjon til valgbare 215/65x16 med
felger i korrekt tilpasset bredde.
SsangYong Korando kommer
også i 2x4 med to utstyrsvarianter,
og leveres i tre utstyrsvarianter
med 4x4, et system med hovedvekt på forhjulsdrift. Alle modeller
har alt av elektroniske hjelpemidler under kjøring, samt bakkestartassistent og elektronisk differensialsperre på 4x4-varianten. De tre
utstyrslistene er lange, og byr på
mer enn nok å velge i også i basisutgaven Classic. Prisene begynner
på 320.000 kroner for 2x4 og
345.000 kroner for 4x4.

å unngå monsteravgifter. Dreiemomentkurven stiger svært bratt
opp fra nesten ingenting rundt
tomgang til maksimalt 360 Nm
ved 2000 o/min, hvorfra kurven
er flat til 2500 o/min før den igjen
daler mot300 Nm ved 4000 o/
min. Som ventet er det lite sprut
å hente før det tar skikkelig tak
rundt 1500 o/min. Og derfra og
opp til 2000 o/min og videre er det
full musikk under panseret. Med
sekstrinns manuell girkasse oppleves dette nesten som å kjøre en
bensinmotor. De to laveste girene
er litt korte, men 3dje, 4de og 5te
er en ren fest å bruke før sjette gir
blir et rent cruise-nivå sammen
med en så å si helt lydløs motor.
Litt synd kanskje at clutchpedalen
tar veldig brått. Uten litt trening
er det fort gjort å kvele motoren
under hastig igangkjøring og
under bakkestart uten brekkbruk.
Bilen kommer med automatkasse
i august, og det tror vi vil passe
motoren utmerket. Da blir også
175 hk tilgjengelig for dem som
ikke får nok av å tøyle 149 hk.
På veien skårer også Korando
mange poeng. Styrefølelsen svarer
med gode tilbakemeldinger fra
underlaget via rattet, men vi registrerer en anelse understyring i høy
hastighet og svampete rattkontroll

Tekst og foto
I Svein Erik Madssveen
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Biltesternes me
– Det er veldig moro å kjøre bil, men det er nesten så jeg begynner å bli litt
lei nå. Det har jo blitt så mye likt de siste årene, etter at forskjellige produsenter har slått seg sammen. Derfor er det nok litt mer kjedelig enn før,
forteller Madssveen.
– Alle biler har blitt så bra nå, og det begynner å bli vanskelig å skille dem
fra hverandre. Hvis en leverandør kommer med en dårlig bil i dagens
marked, da er man ute å kjøre – bokstavelig talt.

– Jeg hadde egentlig ikke noen spesiell forutsetning for å bli biltester,
annet enn min personlige bilinteresse. Det er jo artig med bil! sier han
engasjert.
– Det var den forrige redaktøren som gjorde dette før meg, men det ble
fort til at jeg overtok rollen da jeg kom inn her. Med alt som er å gjøre i
en redaksjon og publisering hver måned, så er biltesting en kjærkommen
avveksling.

Artig med bil!
Den blide redaktøren forteller at ”månedens bil”-konseptet startet allerede
i 1997, men da kun i annethvert nummer. Da Madssveen begynte som
journalist i bladet i 2002, varte det imidlertid ikke lenge før biltesten ble et
fast innslag hver måned.

Porsche 911S
Madssveen, som nylig fylte 60 år, har alltid vært godt over gjennomsnittlig
interessert i biler. Hjemme på Frogner i Sørum kommune i Akershus, står
ikke mindre enn fem private biler. Han har en 13 år gammel VW Golf IV
tdi, to Audi A2 (2001- og 2004-modell), en MGA (56-modell) og sist, men
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Bedre blir det ikke Madssveen foran
favorittbilen; en Porsche 911S, 74-modell.
(Foto: Privat)

Hver eneste måned kan Anleggsmaskinens lesere boltre
seg i utdypende beskrivelser
og kritiske vurderinger av en
utvalgt bil. Og hver eneste måned er det bladets egen redaktør og engasjerte bilentusiast,
Svein Erik Madssveen, som har
prøvekjørt og anmeldt bilen.
Blant 84 prøvekjørte biler siden
2002, har han sin klare favoritt.

mester

definitivt ikke minst, hans personlige favoritt, en Porsche 911S fra 1974.
– Den ene Audien er kona mi sin, sier han nærmest unnskyldende.
– Jeg må ha biler med dieselmotor, for det er uten tvil det som er best
tilpasset norske kjøreforhold og hastigheter. Og så er det selvsagt billigere
i drift. Begge Audiene har også tdi-motor. Men ikke Porschen, altså. Der
går grensa. Man kan jo ikke putte dieselmotor i en Porsche, sier han og ler.
Aldri en sving i veien
Som månedlig bilanmelder, er det viktig å vite hva man skal se, høre, føle
og kjenne etter, for at anmeldelsene skal bli så gode og faglig troverdige
som mulig. Madssveen har helt klare kriterier på hva som gjør at en bil er
god å kjøre.
– For at det skal være ordentlig artig å kjøre bil, er det vesentlig at bilen

gir deg den skikkelige ”kjørefølelsen”. Man må liksom ”kjenne” bilen når
man kjører den; føle den gjennom rattet. Jeg testet en bil for en tid tilbake,
som gikk for å være veldig bra. Det skulle vise seg å bli en gedigen skuffelse, for det var jo nesten som å kjøre radiobil. Jeg fikk overhodet ikke
føling med veien. Når en bil er ordentlig god å kjøre, er det nesten som om
det ikke finnes svinger – alt går av seg selv. Da snakker man skikkelige
kjøreegenskaper, slår han fast.
– Personlig bryr jeg meg ikke det minste om plass til beina, størrelse på
bagasjerom osv. – det er helt uvesentlig og kommer langt bak i rekka. Den
gamle Porschen min fra 1974 er egentlig den beste referansen min. Det er
uten tvil den bilen jeg har kjørt med best kjøreegenskaper. Den er perfekt
balansert, jeg får perfekte tilbakemeldinger underveis, jeg kjenner bilens
plass i veien gjennom rattet, den gir respons og jeg behøver knapt å beregne en sving. Alt går av seg selv. Da er det gøy å kjøre bil, sier han med
stor innlevelse og engasjement.
Tivolieffekter
Bilene som blir testet og anmeldt i Anleggsmaskinen er først og fremst
nyttekjøretøyer for folk i anleggsbransjen – og ikke typiske personbiler.
– Vi sikter oss inn på bransjens behov, og begrenser oss mot firehjulstrekkere. Det kan være varebiler, pickup-er, SUV-er etc., men ikke tradisjonelle sedaner eller stasjonsvogner. Det er kanskje ikke så mange som har
kjøpt bil på bakgrunn av disse testene, men vi håper og tror at biltesten
har god underholdningsverdi for leserne våre. Det er først og fremst kjøreopplevelsen det handler om når jeg tester bilen, og selvsagt blir det svært
subjektivt, forteller Madsveen, som også har helt klare meninger om hvordan interiøret i et kjøretøy burde se ut.
– Jeg driver klappjakt på aluminiumsdetaljer, som kun er der for at skal se
luksuriøst ut; for eksempel blanke deler på dashbord. Det er bare tull og
helt meningsløst, etter min mening. Det er egentlig bare forstyrrende for
kjøreopplevelsen, med refleksjoner fra sol og lys i aluminiumen. Et dashbord skal være svart og matt! Jeg vil igjen gjerne trekke frem min gamle
Porsche 911. Der er alt interiøret kullsvart og helt uten tivolieffekter. Det er
en bil som er bygd for å kjøres.
Opplevelse for livet
Hva er så den aller beste bilen Madsveen har testet i løpet av sin karriere
som bilanmelder?
– Det er uten tvil en Volkswagen Touareg V10, 2004-modell, diesel, 315
hk og over 700 NM, sier han bestemt til undertegnede, som ikke har helt
klart for seg hva alle disse benevnelsene og forkortelsene står for.
– Denne bilen var helt ny da jeg kjørte den – Touareg-en hadde akkurat
blitt lansert – og det var rett og slett en opplevelse for livet! Bilen var helt
utrolig, og jeg hadde ikke særlig lyst til å levere den fra meg igjen. Det
er riktignok en av de dyreste bilene vi har testet, men det var en utrolig
imponerende kjøreopplevelse. Helt rått! Jeg har nesten ikke lyst til å prøve
en sånn bil igjen, for da er det en reell risiko for at jeg blir nødt til å selge
huset og kjøpe en, avslutter han og ler.
Tekst
I RUNAR F. DALER
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maskintest

VOLVO L180G Optishift

HJULLASTERKJ
Ø
EN NY
PÅ

Å kunne opprettholde hastigheten opp bakken
uten å trykke gassen i bunn. Å kunne skifte
kjøreretning uten at det rykker i maskinen.
Volvos nye Optishift-teknikk kommer til å endre
synet på hvordan vi utøver kjøreteknikk med
hjullaster.
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maskintest

VOLVO L180G Optishift

Karakterboka

Hytte
Sikt
Plass
Ergonomi
Instrumentering
Hytteklima

4,5
4,5
5,0
4,5
5,0

Hydraulikk
Følsomhet
Hurtighet
Styrke

4,0
4,5
4,5
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Motor/drivverk
Transporthastighet

4,5

Service
Daglig vedlikehold
Atkomst ved service

4,5
4,0

Totalt

4,5

pelpumper. TP-systemet leverer utmerket lastearmsgeometri og gir høyt
brytningsmoment. Og parallellføringen funksjonerer veldig bra.
Den helt store forskjellen fra forrige generasjon er den nye elektrohydrauliske styrespaken. Jeg har ingen spesielt god erfaring med dette systemet,
som gjorde at jeg fikk en litt dårligere følelse i bevegelsene til å begynne
med, spesielt under senking av skuffen og under fylling av den. Men dette
er egentlig en treningssak langt mer enn et problem. Det tar bare litt tid å
venne seg til den nye funksjonen.

Volvos nye hjullaster L180G var helt i tet i det norske anleggsmaskinmarkedet med motor som innfrir kravene til utslipp i henhold til Steg
IIIB-normen. Et eksemplar av maskinen ustyrt med den helt nye Optishiftteknikken er testkjørt i Sverige. Her er testteamets rapport.
Førerhytta
Hytta byr på nøyaktig den samme følelsen man alltid opplever i en Volvohytte. Andre produsenter må ha oss unnskyldt, men Volvo er veldig dyktige på akkurat dette. Rattet er bra plassert med fine innstillingsmuligheter.
Et smart rekk er plasseringen av knotter og brytere på høyre vindusstolpe.
Føreren når dem svært enkelt uten å måtte slippe blikket fra selve kjøringen eller arbeidsoppdraget. Hytteklimaet er utmerket med velplasserte
luftinntak. Etter en stunds kjøring innser man hvor stille og rolig det
faktisk er i hytta; det er så man nesten ikke hører motoren i det hele tatt.
At maskinen har fått el-hydraulisk servobetjening er et godt bidrag til det
lave lydnivået. Bortsett fra en luftrenser som er litt i veien er sikten bra
med brede vindusflater og smale hyttestolper. Et minus er innsteget. Man
risikerer faktisk å slå seg i hodet.
Hydraulikk
Akkurat som forrige generasjon har maskinen to lastkjennende aksialstem-

Tekniske data

Motor/drivverk
Jeg må villig innrømme at det er en fryd å kjøre L180G under opplasting
av lastebil/dumper. Når du kommer i høy fart mot haugen av masser er det
bare å slippe gassen. Maskinen bremser mykt ned i hastighet, går rett inn i
haugen og begynner å jobbe uten opphold. Skuffen fylles uten problemer.
Når girspaken legges i reversposisjon rygger maskinen ut av haugen. Når
du igjen legger girspaken i framposisjon starter maskinen selv innbremsing, velger riktig gir og starter framkjøringen like mykt som forrige gang.
Som fører trenger du bare å håndtere girspaken. Før systemet blir innarbeidet, er sjansen stor for at føreren er med og korrigerer med bremsepedalen
av gammel vane. Men det trengs som nevnt altså ikke.
Med tradisjonelle hjullastere oppleves gjerne en tendens til at maskinen
fortsetter et stykke når man forandrer kjøreretning, og at det i neste omgang oppstår et rykk når giret koples inn.
Dessuten: Gasspedalen på L180G leverer et visst mottrykk for at føreren
skal trå litt forsiktig og dermed oppnå en viss drivstoffbesparelse. Det er
bra for gamle rever som meg, som er vant til å legge inn flatt jern for å
komme i gang. Med en tradisjonell maskin må man vanligvis gasse på
skikkelig for å komme i gang, spesielt under kjøring i motbakke. Med
”lock-up”på momentomvandleren behøver føreren bare pirke litt borti
gasspedalen for å få i gang maskinen. Og den beholder hastigheten opp
hele motbakken. Denne funksjonen sparer både drivstoff og maskin. Bra!
Service/daglig vedlikehold
Motorlokket har elektronisk åpningsfunksjon og felles bakover. Løsner
man i tillegg sideplatene er stort sett hele motoren blottlagt. Det finnes til
og med en liten luke på siden som gir atkomst til peilepinnen for olje fra
utsiden. Slik skal det være på moderne anleggsmaskiner.
For å kjøre denne maskinen kreves en noe annen kjørestil enn det vi maskinførere tradisjonelt er vant til. Når man først har fått klem på hvordan
maskinen faktisk fungerer, tror jeg det blir vanskelig å gå tilbake til det
gamle og vante. Med lock-up i momentomvandleren, automatisk brems
og kraftig dimensjonerte aksler har Volvo slik jeg ser det tatt et langt steg
videre i utviklingen av framtidas anleggsmaskiner.
Testfører
I RONNY LARSSON
Foto
I SÖREN JOHANSSON

Tjenestevekt		26-29,7 tonn
Motor		D13H-F (stegIIIB)
Effekt		245 kW (333 hk)
v/1.300-1.400 o/min
Max. Hastighet		38 km/t
Skuffevolum		3,7-14 m3
Brytekraft		236 kN
Tipplast		18,440 tonn
Lydnivå hytte		70 dB(A)
Lydnivå eksternt		108 dB(A)

Standard
utstyr
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* Optishift (Lock-up + RBB)
* El-servo
* Ryggekamera
* Lastarmsfjæring
* Sentralsmøring
* Spakstyring (CDC)
Grunnpris Kr. 2.600.000
+ pluss avgift
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Spør oss
- før du graver!
Ryttergarden

Geomatikk utfører gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for
mange kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur.

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Registrer dine henvendelser på vår internett-portal www.kundeportal.gravemelding.no eller kontakt vårt kundesenter
- se komplett oversikt på www.gravemelding.no
Landsdekkende informasjon

Størst i Norge på veirekkverk
Over 30 års erfaring
MEF-medlem
30 ansatte og en omsetning
i 2007 på kr 82 millioner

Landmålingstjenester

Geomatikk tilbyr landmåling og feltdatafangst til bygg- og anleggsentreprenører, rådgivende ingeniører og konsulenter, utbyggere,
kommuner og ledningseiere.
Sentral godkjenning
innenfor tiltaksklasse 3

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS 6315 INNFJORDEN
TLF: 71 22 72 22 E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO
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www.geomatikk.no • 810 33 400 • ﬁrmapost@geomatikk.no
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Med service i
sentrum
Service til riktig tid

Skal maskinen din yte optimalt og
problemfritt, kreves det noen tiltak:
Maskinen trenger riktig service i rett tid
- utført av erfarne og skolerte
mekanikere.
Det er også viktig å bruke originale
komponenter, som filter og oljer, for at
maskinen skal yte sitt beste.
Vårt landsdekkende service nettverk
består av dyktige mekanikere som
ønsker å sette deg i sentrum for at din
maskin skal yte maksimalt

Vakttlf: 97 41 94 19 Tlf: 62 33 06 60 www.hymax.no
Service V2.indd 1

- bygger en bedre fremtid
06.06.2011 07:58:02
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tema MEFA 2011

FLYING
START
FOR MEFA
2011
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På samme måte som Ski-VM i Granåsen
i 1997 er historie, er følgene av
finanskrisen 2008-2010 noe nasjonen
Norge har lagt bak seg. På MEFA 2011 i
den ærverdige VM-arenaen fra
forrige århundre svingte det
igjen for fullt da anleggsfolk
møttes til årets største
maskinmesse.
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tema MEFA 2011

- Tilbakemeldingene er nesten overveldende. Jeg har aldri opplevd så stor oppslutning og aldri før mottatt så mange positive
reaksjoner om en anleggsmaskinmesse i våre områder som dette,
sier leder Arvid Grønning i utstillingskomiteen for MEFA 2011.
- Noe kritikk har vi selvsagt fått, det skulle bare mangle. Man alt
i alt kan vi oppsummere en særdeles vellykket maskinmesse som
også har slått godt an på det utenomfaglige området, sier regionsjef og arrangøransvarlig Øyvind Bergset i MEF region Midt, og
tenker på den sosial biten fredag og lørdag kveld.
- Men uten saklig kritikk kan vi heller ikke forbedre oss. MEFA
2011 skal selvsagt gjennom en evaluering, og da tar vi for oss
eventuelle kritiske anmerkninger slik at vi blir enda bedre neste
gang MEFA skal arrangeres her oppe hos oss, sier spesialrådgiver
og erfaringskapasitet Roald Tystad.
Nedi med hånda
Fordi maskinutstillingen hatt fast tilhold fem ganger pårad i ho-

vedarenaen Granåsen for VM på ski i Trondheim i 1997, går det
gjerne i skitekniske termer i oppsummeringene.
Når de to svakeste stilkarakterene, 2 x 19,5 som seg hør og bør
strykes i beste Arne Scheie-ånd, sitter arrangementskomiteen
igjen med 3 x 20 som tellende i stil. Slikt gir høye sluttpoeng når
det samtidig leveres gode lengder på godværsdagene og fornuftige
åpningstider kombinert med gratis til og fra-busser via sentrum.
- Men vi har ikke klart dette alene. Mange flere enn oss i komiteen har stått på med den praktiske biten for å få et så stort opplegg
å lande trygt så å si uten sleiving i nedlaget. Det har vel bare vært
et par tilfeller der hånda har vært nedi i overgangen, mener Roald
Tystad.
MEFA 2011 fikk på mange måter en flying start i og med et voldsomt oppsving i anleggsmarkedet denne våren. De relativt dystre
tallene hva angikk mye ledig kapasitet senhøstes i fjor og senvinters i år, er nå snudd til noe nært fullt belegg for all kapasitet
som finnes så å si over hele fjøla i anleggs-Norge. Samtidig viser
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3 x 20

I GRANÅSEN
De trønderske arrangørene av årets MEFA 2001 i Granåsen er
storfornøyd med tilbakemeldingene fra 106 utstillere og rekordmange 6.400 besøkende: Topp opplegg kombinert med
vennligsinnede værguder lørdag og søndag og kjempetrøkk på
alle stands og demonstrasjonsområder.

Landet trygt Arvid Grønning, Øyvind Bergset og Roald Tystad
høstet mange lovord for gjennomføringen av MEFA 2011, men
viser til en hel mengde gode hjelpere i arrangementskomiteen som
har gjort messesuksessen mulig.

maskinsalgstatistikkene til MGF store endringer i positiv retning
der det nå allerede nå lukter 2007-tall for omsetningen hos flere
sentrale leverandører av maskiner og ustyr.
Ikke planlagt handel
Selv om flere maskinprodusenter har bebudet nye modeller i nær
framtid i samband med overgang til nye og mer utslippsvennlige
motorer, har besøkende maskinentreprenører uventet for mange
leverandører handlet maskiner på MEFA 2011 de strengt tatt ikke
hadde planlagt å kjøpe før til neste år.
- Det kom jo mange innom for å kikke. Flere av dem hadde kjøpt
maskiner de i utgangspunktet ikke skal ha riktig ennå da de gikk
herfra igjen, sier markedssjef Ingunn Slåtsveen hos Hesselberg
Maskin AS og taler på vegne av flere.
Andre tunge leverandører meddeler om samme tendens for sine
maskiner. Også en god del av utstyrsleverandørene og - produsentene på MEFA 2011 tok i mot flere bestillinger enn de hadde
regnet med.

Væromslag
Etter en regntung fredag som likevel ble trosset av 1.500 besøkende, slo værgudene til for fullt med godvær lørdag, men tyknet
til igjen med tungt regn natt til søndag og utover morgenen. Ikke
mange var forberedt på fullt værklaff også på den siste dagen med
så illevarslende tegnbruk som yr.no kunne vise opp lørdag kveld.
Stor var forbauselsen da det regntunge skylaget likevel og uten
forvarsel sprakk opp og åpnet for sol og varme en halv time før
åpningstid søndag. Dermed strømmet igjen de besøkende til
Granåsen.
Med i alt 6.400 besøkende innenfor portene over tre utstillingsdager har arrangørene av Anlegg 2011 i Haugesund all grunn til å
håpe på stor oppslutning også når filmfestivalbyen blir gjort om
til anleggsmaskinby 17.-19. juni.
Tekst og foto

I svein erik madssveen
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tema MEFA 2011

Trykkluft Snorre Simensen i aksjon med blåsepistol og skyttelskive.
Trekklina farer gjennom rørsystemet på sekunder.

Tur-retur Skyttelskiva med trekkline er framme i motsatt ende av
rørgata. Skyttelskiva kan også suges tilbake fra motsatt side ved hjelp
av en vakuum-vender på blåseenheten.

Stakefjær på boks
No-dig-teknologien ble utvidet enda et hakk da ABS-Maskin viste det helt nye trykkluftbaserte systemet Zeitler
EZ-100 for montering av trekkliner i vann- og avløpsrørgater i stedet for innviklet bruk av fomlete stakefjærer.
- Vi utvider produktspekteret
vårt innen no-dig vesentlig med
et helt nyutviklet blåsesystem
for framføring av trekkliner i
rørgater og ledningsanlegg på
opptil 162 mm innvendig diameter, sier Snorre Simensen i
ABS-Maskin, i full sving med
nyheten på MEFA 2011.
- Man ganske enkelt enten blåser eller suger lina opptil flere
hundre meter gjennom rørgata
ved hjelp av en 220 V vendbar
blåse/sugeenhet og en skyttelskive med innvendig tetting mot

rørveggen. Systemet et tilpasset
for bruk i alle rørdimensjoner
mellom ø20 og ø162 mm. Nå er
det bare å glemme stakefjærer
og annet tungvint utstyr, sier
Simensen.
”Alle” dimensjoner
Salgsingeniøren påpeker flere
fordeler med systemet som er
utviklet og produseres av
sveitsiske Zeitler AG. Alle mulige elementer som kan føre til
fasthakning innvendig i rørene
er eliminert. Og trykklufta kan

sende de respektive skyttelskivene gjennom flerfoldige hundre
meter i løpet av noen sekunder.
- Utvalget av skyttelskiver i
ulike dimensjoner og annet nyttig tilbehør er stort. For ekstrem
bruk leverer vi også spesialutviklede og supermyke ”paraply”profilerte skyttelskiver som
manøvrerer trekklina gjennom
rør som ikke er glatte innvendig.
Elektrikervariant
Føringstråden som anvendes
med skyttelskivene er supersterk
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2 eller 4 mm tykk, og tåler belastninger fra 20-200 kg.
Zeitler AG har også tatt fram en
mindre versjon ZE-50 til framføring av trekkliner gjennom
ferdig monterte elektrikerrør.
Slike tynne rør er gjerne plassert i skarpe vinkler og med
uforutsette avbøyninger. Her
er skyttelskiva erstattet av en
gummipropp som uansett følger
innvendige vinkler i høy hastighet ved hjelp av trykkluft eller
vakuum.

To nye Glenn Mellegaard og Knut Tangen med Kubotas seneste
premierer KX016-4 og KX019-4.

Forhåndssolgte
nyheter
Da Hymax viste fram Kubota KX016 og KX019 i serie 4
på MEFA 2011 var 20 eksemplarer av de helt nye minigravermodellene allerede forhåndssolgt.

Markering Knut Tangen med sølvfarget og nydøpt Kubota-graver nummer 2000 i Norge. Kunden visste ingen ting.

Nyhet Hanix H17D avløser H15B Plus 2, en minigravemaskin Christian
Beck oppgir som bestselger.

Samtidig spilte Hymax-toppsjef Knut Tangen og salgssjef
Glenn Mellegaard kunden som
skulle hente sin nye 8-tonns
Kubota-graver på messa, et
puss.
- Han visste at akkurat den
maskinen var Kubota nummer
2000 i rekken solgt ny i Norge, men ikke at den var lakkert i sølv for anledningen, og
formelt døpt til ”Sølvpilen”,
sier Tangen.
Mye standard
Han og Mellegaard tror de to
minigraverne i 1-2 tonns klassen vil sette en ny standard for
det aktuelle maskinsegmentet
med utstyr som automatisk
tomgang, justerbar oljemengde
fra førerplass og automatisk
nedgiring. Pluss andre detaljer.
1,6-tonneren leveres med 35
liters skuff, 1,9-tonneren med
40 liter. Motorene er gode for
henholdsvis 13 og 16 hk, nok
til å ta i tu med 12,7 og 15,9
kN brytekraft med hver sin
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skuff med rekkevidder på henholdsvis 3,7 og 4,1 meter.
Med Hanix i hælene
Beck Maskin viste samtidig
sin helt nye og arge Kubotakonkurrent, 1,9-tonneren Hanix H17D som avløser H15B
Plus-2. Sistnevnte er ifølge
Christian Beck en stadig besteselger med over 100 leverte
maskiner bare i knallåret 2007
alene.
- Maskinene selges fortsatt
som perler på en snor, og
denne helt nye versjonen har
vi supergod tro på, sier Beck
og viser til flere raffinerte
løsninger som eksempelvis
proporsjonalstyring på det hydrauliske ekstrauttaket. H17D
topper en serie på fem nye minigravere fra 1-1,9 tonn som
starter med H09D-modellen.

Tekst og foto
I svein erik madssveen
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Gamle synder Enoch By brukte
både krafse og spade i tillegg
til en 20-tonns Cat-graver da
han avdekket kummen med
kabler som lå skjult i bakken i
Granåsen skiarena.
Motsatt side: Før dommen
Lars Egil Vaarum (t. v.) og
Ivar Strand var klare til å sette
karakter på fagprøven til Enoch
By (i bakgrunnen) etter måten
han håndterte funnet av skjulte
installasjoner på.

AVDEKKET VM-SLENDRIAN
Fagprøvekandidat Enoch By (19) holdt hodet kaldt da han uten forvarsel kom over en bortgjemt og umerket
kabelkum med flere inn- og utgående kabeltilknytninger mens han avla eksamen i anleggsmaskinkjøring i
Granåsen skiarena.
OKAB-konsulent Lars Egil Vaarum og prøvenemndleder Ivar Strand,
begge med Sør-Trøndelag som base, fikk seg en skikkelig støkk da Enoch
By etter kort tid dultet borti et umerket og skjult fremmedlegeme i bakken
med gravemaskinskuffen.
By hadde før gravingen startet – helt etter boka – sjekket alle mulige kart
og referanser for mulige kabler i området, men denne installasjonen var
ikke avmerket noe sted.
Fagprøven besto blant annet i å levere en tomt fiks ferdig med gravemaskinen til å starte husbygging med grunnmur og det hele, alt i korrekt dybde
og selvsagt i vater med anvist fall for rørutstikk, pussede skråkanter og
utsortert stein.
Ingen garanti
Enoch By hadde før prøven startet vurdert oppgaven og laget sin egen

beskrivelse med framdriftsplan inkludert tidsbruk for jobben, slik en slik
fagprøve alltid legger opp til.
- Vi skvatt til alle sammen da skuffen plutselig skrapte borti noe hardt.
Men By beholdt fatningen og jobbet videre med prøven, og nå veldig forsiktig med gravemaskinen. Selv om det ikke fantes noe på kartene kunne
ikke kommunen garantere 100 prosent at det ikke fantes kabler eller andre
ting i grunnen på dette stedet, sier Ivar Strand.
Skuff for skuff og med varlig hånd på stikka avdekket lærlingen hos E.
B. Maskiner AS i Trondheim en dyp betongkum som viste seg å være en
trekkesentral for kabler av ulike dimensjoner med utleggere i flere retninger til og fra ski-arenaen.
- Kummen var helt tildekket med jord og tilsådd med gress, og lå i utkanten av parsellen der vi hadde stukket ut tomta som Enoch By skulle grave
ut, sier Lars Egil Vaarum.
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LENDRIAN FRA 1997
Tidsbruk og avvik
Alle pustet lettet ut over at kummen med det skumle tilbehøret ikke gikk
med i føyka da 19-åringen holdt på som verst. Spørsmålet var nå hvordan
Enoch By skulle forholde seg til egen framdriftsplan og tidsskjema i fortsettelsen for å bestå fagprøven. De uforutsette hindringene satte en stopper
for det.
- Det er i slike tilfeller kandidaten kan vise hva han eller hun en god for.
Alle kan støte på uforutsette ting under veis, og det gjelder å tilpasse seg
og finne gode løsninger, sier Ivar Strand.
Tips til andre kommende fagprøvekandidater: Dersom Enoch By i ettertid
passet på å ta med hendelsen i sin egen evaluering av oppgaven og beskrev årsaken til økt tidsbruk og avvikene i forhold til egen framdriftsplan,
ville det i høyeste grad bidra til en ekstra stjerne i margen da prøvenemnda
fastsatte sluttkarakteren.
- Dette kan vi ikke kommentere nå, men vil gå gjennom alt etter endt
fagprøve. Enoch By får vite resultatet om ikke lenge, sier Ivar Strand og
Lars Egil Vaarum lurt.

helt tilbake fra 1997 da Granåsen skiarena ble bygget ferdig til VM i nordiske grener.
- Jeg fikk faktisk bruk for krafse og spade også. De hadde det nok veldig
travelt både her og der like før Ski-VM for snart 15 år siden. Inntegning av
kabelkum og tilhørende kabelstrekk på kartene ble sikkert glemt på grunn
av tidsnød, sier Enoch By som har gått utdanningsløpet med ett års grunnkurs og tre års læreperiode mot avlagt fagprøve.
- Vanligvis kjører jeg en 40-tonns maskin, men brukte en 26-tonns Cat
med to skuffer og tiltrotator under selve prøven. Alt ligger an til at jeg blir
hos E. B. Maskiner AS når og om fagprøven går i boks. Hvis de vil ha
meg, sier Enoch By fornøyd.
For øvrig meddeler Lars Egil Vaarum om fullt lærlingbelegg med rundt 30
planlagte fagprøver i løpet av våren. Samtidig er om lag 100 ungdommer
inne i OKAB-systemet for fagutdanning i anleggsfaglig retning i SørTrøndelag.
- Vi får nok å gjøre i prøvenemnda i år også, og det er bra, konkluderer
Ivar Strand som til daglig jobber hos Grunnarbeid AS i Ranheim.

- Artig å avdekke
Selv syntes kandidaten det var spennende å avdekke kommunalt slendrian

I svein erik madssveen

Tekst og foto
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Fikk Topcon-lønn
for strevet
Jan Floberg og Bente Strøm Gundersen i Gundersen & Løken AS har endelig fått lønn for strevet med utviklingen av DigPilot maskinstyringssystemer med storkontrakt på levering av 250 enheter til Topcon.
- Dette er helt supert og en skikkelig anerkjennelse for alt arbeidet vi
har lagt ned i mange år, sier Jan Floberg og vekker omgående interessen til maskineier Hans Toft fra Follebu i Oppland.
Det var på Bauma i München i fjor vår at det virkelig smalt til i sikringsboksen med tanke på DigPilot-systemet. Før systemet slo til for alvor internasjonalt var det dessuten gått med mange penger i utviklingsarbeidet, og Gundersen & Løken ble derfor omgjort til et AS i fjor.
- På den måten er det mulig å sette en slags verdi på selskapet. Vi snakker tross alt om seks millioner kroner i utviklingskostnader for DigPilot
alene fra oppstarten av. Vi er dessuten åtte ansatte på full tid med DigPilot, sier Jan Floberg.
Vendepunkt Bauma
I mange år har Floberg og Strøm Gundersen besøkt anleggs- og maskinmesser i inn- og utland og markedsført maskinstyringssystemet sitt
parallelt med videreutvikling og perfeksjonering. Og Bauma i fjor vår
ble altså vendepunktet, med en Topcon-kontakt Floberg så langt har
holdt tett til brystet.
- Vi ble invitert opp til utstillingsstanden til Topcon, der de ville føre

forhandlinger med oss om markedsføring og salg av Dig Pilot med
rettigheter for Europa og USA. For oss var jo dette en real opptur, sier
Floberg.
Mye å håndtere
Etter testperioder med DigPilot under til dels ekstreme forhold har
Topcon nå inngått kontrakt om en leveranse på 250 komplette sett for
omsetning via eget forhandlernett.
- 250 sett dekker jo bare behovet for en brøkdel av forhandlersystemet
til Topcon, så dette lover bra, sier Jan Floberg. Etter hvert har han kommet til at DigPilot er blitt vel stort å fortsatt håndtere helt på egen hånd.
- Det er nok en naturlig del at vi ikke lenger skal ha dette alene lenger,
sier Jan Floberg som ikke har gjort seg opp noen mening om hvorvidt
Dig Pilot rett og slett kan bli kjøpt opp av andre etter hvert.
- Nei, det er ikke noe tema i det hele tatt, sier Jan Floberg, som vanlig i
full DigPilot-mundur på MEFA 2011.
Tekst og foto

I svein erik madssveen

Blir større Jan Floberg demonstrerer DigPilot for Hans Toft fra Follebu. Nå har han fått kontrakt med Topcon på levering av 250 sett.
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Nesten Norge rundt
På MEFA 2011 kunne Statens kartverk meddele at de nå nesten er i mål med fullt GPS-nettverk i Norge
og at dekningen vil være komplett i løpet av året.
- Vi har holdt på en god stund, og i løpet av 2011 vil også hele Finnmark være innlemmet i nettverket vårt. Det betyr at brukere kan
anvende gravemaskiner og andre GPS-tilpassede maskiner og utstyr
fra Lindesnes til Nordkapp med dekning via vårt nettverk, sier markedsansvarlig Anita Bang-Larsen i Statens kartverk.
Maskinstyring via GPS er etter hvert blitt dagligdags i anleggs-Norge, men på langt nær alle områder har hatt tilgang til signalene som
trengs. I løpet av året kan altså alle maskinførere med GPS-styrte
systemer sitte trygt i førerhyttene sine og følge med ned til minste
detalj i tre dimensjoner.
-Statens kartverk har tatt leverandøransvar med full dekning av hele
nasjonen. Det gjenstår nå bare å tegne abonnement for dem som ikke
allerede jobber i nettverket vårt, sier Anita Bang-Larsen
- Og dekningen kommer ikke bare maskinførere til gode. Landmålere er også avhengig av GPS-signaler for å utnytte alt nytt utstyr.
Også denne yrkesgruppen får tilgang til nettverket vårt ved å abonnere, sier kollega Lillian Lorentzen.
Dekning Anita Bang-Larsen (t. v.) og Lillian Lorentsen lover full
dekning av hele landet med GPS-signaler fra Statens kartverk i
løpet av året.

Gjerstad har over flere tiår
utviklet skuffer for tøffe
norske forhold. Skuffene
har utviklet seg og denne
modellen uten sliteribber
velger vi å kalle
Gjerstad Xtreme!
Skuffen har innvendig
sliteplate, Heels, Half
Arrow, Side Bar og Beeps.
Den er spesielt designet
for tøffe lasteoppdrag
hvor slitasje, inntrenging
og driftsøkonomi spiller
en stor rolle. Gjerstad
Xtreme leveres fra 2000L.
Gjerstad Xtreme er et
sikker valg for deg som
forventer effektivitet!
Se www.gjerstad.com for
mer Xtreme info.
Gjerstad er Norges skuffeprodusent nr 1 med eksport til over 40 land verden over. Sjekk ut våre rakkere på www.gjerstad.com
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Sammen for første gang
Her er beviset for at Scanlaser AS og Leica Geosystems AS har gått sammen til ett selskap.

Kompanjonger Øivind Grefsli og Lars Erik Oppegaard ble partnere etter
sammenslåingen av Scanlaser og Leica Geosystems.

For første gang stiller de to administrerende direktørene for selskapene, henholdsvis Øivind Grefslie i Scanlaser og Lars Erik Oppegaard i Leica Geosystems opp for fotografering der de begge er med
på samme billedmotiv. Og det på en bransjemesse av den typen de
tidligere har måttet framstå på som iherdige konkurrenter.
- Denne sammenslåingen er i våre øyne noe av det mest fornuftige
som er gjort i dette markedet på lenge, fastslår Øivind Grefslie som
på MEFA 2011 hadde delt Scanlaser-standen 50/50 med Lars Erik
Oppegaards Leica Geosystems. Fordi begge selskapene i sin tid ble
kjøpt opp og er eid av svenske Hexagon, har de inntil nå som en
uskreven regel håndtert anleggsmaskinmarkedet og landmålermarkedet på hver sin kant.
- Hvis vi fikk en forespørsel fra for eksempel et anleggsmaskinfirma,
har vi måttet henvise til Scanlaser og omvendt – alle henvendelser
fra landmålermarkedet er henvist til oss i Leica Geosystems, sier
Oppegaard og ser fram til å kunne opptre mer lettvint og kjapt i det
som nå er et felles marked for kollegene som jobber i dette segmentet.
De to selskapene skal likevel fortsatt bestå som to separate juridiske
enheter, i hvert fall inntil videre.

Takk for besøket på standen vår på
Anlegg 2011 Haugesund

Velkommen til oss i Maskinveien 20 på Forus – Tlf 476 17 777
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Skjetne på nett
Skjetne Maskin lanserte sin helt
nye internettbutikk på MEFA 2011.
- Det gjelder å følge med i utviklingen, og
vi ser store fordeler i at en nettbutikk også
fungerer som en infokanal for hele produktspekteret vårt, sier daglig leder Tor Skjetne i
Skjetne Maskin.
Per dato er ikke absolutt alle varenummerne
kommet med, men på sikt vil alt vi har å tilby
bli å finne her, supplerer Torbjørn Skjetne.
Ved første kundekontakt med nettbutikken
opprettes en kunde-id der det er mulig å
inngå interne leveringsavtaler på særskilte
betingelser med Skjetne Maskin.

WEBsalg Torbjørn (t. v. ) og Tor Skjetne med
premiere på ny nettbutikk for Skjetne Maskin.

Excaliteserien fra Gjerstad er et spennende konsept som
først og fremst kommer deg som kunde til gode gjennom
kvalitet til en rimelig pris. Excalite er beregnet for servicearbeid til maskiner opp til 18 tonn.
Skuffene produseres med kvalitetsstål i 450 brinell med
en dimensjonering som bidrar til lavere vekt og dermed
billigere skuffer.

Gjerstad er Norges skuffeprodusent nr 1 med eksport til over 40 land verden over. Sjekk ut våre rakkere på www.excalite.com
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Utstyrssal g
Parallelt med økende maskinsalg
opplever også utstyrsleverandørene
stor etterspørsel denne våren.

Ingen over Svein Martinsen
med MEFAs største skuffe
fra SMP.
Hardox 450 Gunvor Vika og
Svein Valle med Gjerstads
nye pusseskuff.

ILDE,
SMP var en av mange utstyrsleverandører på MEFA 2011 som
nærmest ble nedrent av ivrige anleggsfolk med behov for utstyr
og ekstra redskaper.
- Hos oss har det gått veldig bra i hele år, og vi nærmer oss sluttresultatet for toppåret 2007 allerede nå, sier Svein Martinsen i
SMP.
For liksom å understreke optimismen og trykket i markedet, tok
han og kollegene med seg til Granåsen en spesialprodusert skuff
til en Volvo EC700 gravemaskin.
- Mest for å vise allsidigheten vår, ikke for å selge den her. Skuffen veier 5 tonn, rommer 4,4 m3 og er, viser det seg, messas aller
største gravemaskinskuff, sier Martinsen.
Så langt er den økte etterspørselen etter SMP-skuffer greit dekket
inn på grunn av stor lagerbeholdning etter produksjonen i perioden da etterspørselen var lavere.
- Også forhandlerne våre meddeler om stort trykk i markedet. Og
her på MEFA har det dukket opp folk som egentlig ikke skulle
kjøpe noe som helst, men som likevel dro av sted igjen med kjøpekontrakt på både det ene og andre, sier Svein Martinsen.

Ny pusseskuff
Ny norgesrekord i stor graveskuff satte imidlertid Gjerstad i mars
i år, med leveransen av en 20 m3 skuffe til en 400 tonns Terex
RH170 gruvelaster i Sibir. Den skuffen veide 25 tonn, og ble
fraktet på lastebil med demonterte slitedeler for å klare de strenge
veiaksellastene i Russland om våren.
I Granåsen holdt Gunvor Vika og Svein Valle mest fokus på Gjerstads nye pusseskuff tilpasset bruk med tiltrotator.
- Det nye designet med innsving i bakstykket innebærer mer smidig og effektiv bruk av pusseskuffen. Anslagsvis 80 prosent av
gravemaskinene selges nå med slik tiltrotator, og designet er i og
for seg ikke nytt. Vår skuff produseres i Hardox 450-kvalitet, sier
Svein Valle, som sammen med Gunvor Vika også var hardt frampå
med Gjerstads Xtreme skuffevariant.
Tid for vinterdrift
Snøploger høres kanskje litt ute på dato i slutten av mai, men er
faktisk høysesong for planleggere av vinterdrift og oppfølging
av veivesenets anbudsrunder. Under Uddeholm/Engon/Drivex-
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l get i siget

Tid for snø Thomas Børke med ny Rössoplog fra Mählers.
Interessert Atle Oterhals, Kjell Tore Trøen og David Kristianslund
foran ny Volvo L220G.

Viste tenner Hege Å Andresen med Webster Rockwheel TD-50.

paraplyen stilte Thomas Børke i Mählers med den helt nye Rössoplogen modell 2010, som avløser for 2000-utgaven.
- Plogchassis og skjærholdere er forsterket, og holderne har
dessuten fått hardere fjærelementer. En del andre tilpasninger er
også gjort for blant annet å kunne klare 40 mm høye hindringer
i 50 km/t, sier Børke og har de mange fartshumpene som stadig
anlegges, i tankene.
På samme stand fikk vi via Bengt Ove Tofteng enda en bekreftelse på høyt trykk i utstyrsmarkedet. I løpet av bare én uke hadde
Engcon sentralt i Sverige mottatt ordrer på 105 stk tiltrotatorer
alene, kunne Tofteng bekrefte.
Mye annet også
Fra utvalget av annet ekstrautstyr viste Hege Å. Andresen villig
vekk Maskin og Konsults freseverktøy fra Webster, for bruk til
det meste fra asfalt via samtlige av Norges steinsorter til betong.
- Rockwheel-fresen er dessuten flott til håndtering av frossen
grunn, og har vært superaktuell nå i vinteren som gikk. Utvalget
dekker gravemaskiner fra 2 til 65 tonn, sier Andresen. Skjetne

Maskin viste fram samme type verktøy, men fra en annen leverandør.
De ”fem store” leverandørene av store anleggsmaskiner hadde lite
eller ikke noe nytt å by på under messa, men varsler nye modeller
på ettersommeren og utover høsten. Hos Volvo Maskin var imidlertid Atle Oterhals og Kjell Tore Trøen hos Samuelsen Maskin
AS svært interessert i helt nye Volvo L220G hjullaster, en maskin
som ikke var med på Volvos store vårturnering i Sør-Norge i april
og mai. (Se for øvrig egen test av Volvo L180G et annet sted i
bladet).
- Vi har noen og tjue Volvo-maskiner gående hos oss fra før, så
det er jo naturlig å kikke på det nye som finnes også, sier Atle
Oterhals til Volvos markedssjef David Kristianslund.
Mer fra MEFA 2011, og nyheter fra Anlegg 2011 i Haugesund i
Anleggsmaskinen nr. 7/8.
Tekst og foto
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53 anleggsmaskinen 6-2011

Månedens prosjekt Oilers Arena, Stavanger

		Graver for

hockeysporte
i Stavanger

Masseutskifting 10.000 kubikkmeter løsmasser
må kjøres vekk og 4.000 kubikkmeter eksisterende fjell må sprenges vekk. Dette erstattes med
15.000 kubikkmeter pukk og knust fjell.

54 anleggsmaskinen 6-2011

en

Fakta om Oilers Arena-prosjektet
Byggestart: 18. mai 2011.
Ferdigstillelse: 1. oktober 2012.
Byggherre: Stavanger Oilers – Vassbakk & Stol er
underentreprenør for totalentreprenør Kruse Smith.
Kontraktssum: Vassbakk & Stols kontrakt er på ca.
5-6 mill. kroner. Total kostnad for hallen er på ca. 200
millioner kroner.

Fakta om infrastrukturprosjektet
Byggestart: 1. desember 2010.
Ferdigstillelse: Juni 2012.
Byggherre: Stavanger kommune – Vassbakk & Stol
er hovedentreprenør.
Kontraktssum: Ca. 20 mill. kroner, men det har tilkommet en del ekstraarbeider.

Ishockeylandslagets VM-bragd har virkelig
fått fart på interessen for sporten i Norge. Nå
får en av Norges fremste hockeylag, Stavanger Oilers, snart en splitter ny og flott ishall.
Grunnarbeidene, som Vassbakk & Stol utfører
i underentreprise for Kruse Smith, ble satt i
gang 18. mai.

Det er stadig fokus på hvor dårlig det står til med ishaller i Norge,
i forhold til land vi ønsker å sammenligne oss med. En svale gjør
som kjent ingen sommer, men den nye Oilers Arena, som bygges
rett ved den gamle Siddishallen utenfor Stavanger, er ett skritt i
riktig retning. Arbeidene er godt i gang, og byggeplassen myldrer
av gravemaskiner, borerigger og lastebiler.
Store masser
– Vår jobb dreier seg om masseutskifting og sprengning. Vi skal
kjøre vekk 10.000 kubikkmeter løsmasser og sprenge vekk 4.000
kubikkmeter eksisterende fjell. Videre skal vi tilføre 15.000 kubikkmeter pukk og knust fjell, forteller Bjørn Sveinsvoll, Vassbakk
& Stols avdelingsleder for Sør-Rogaland og fungerende anleggsleder på prosjektet.
Strenge steinkrav
Det er ikke ofte det bygges hockeyhaller i Norge, og det har selvsagt vært en del medieomtale i Stavanger om denne nye arenaen.
For entreprenørene er det derimot ”business as usual”.
– Jeg vil ikke si at dette er et mer interessant prosjekt enn andre
prosjekter, men vi merker jo helt klart at det er en del ekstra oppmerksomhet rundt det, sier Sveinsvoll.
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Månedens prosjekt Oilers Arena, Stavanger
Borerigg En av to borerigger på prosjektet.
Fjellet den står på skal
sprenges vekk.

Medieinteresse
”Vi merker at det
er en del ekstra
oppmerksomhet rundt dette
prosjektet,” sier
Bjørn Sveinsvoll,
Vassbakk & Stols
avdelingsleder
for Sør-Rogaland
og fungerende
anleggsleder på
prosjektet.

Tre ishaller Bak den kommende Oilers Arena er en annen ny
ishall nesten ferdigstilt, og bak den igjen skimtes den gamle Siddishallen, der Oilers spiller kamper i dag.

– Det mest spesielle for vår del er at halve bygget vil ligge på fjellgrunn
mens den andre halvparten blir liggende på en utfylling. På den ene delen
av tomta må vi sprenge bort 4.000 kubikk med fjell, mens vi på den andre
siden rensker ned til fjell og fyller opp med nye masser. De fjellmassene vi
sprenger vekk er av for dårlig kvalitet til å kunne benyttes til utfyllingen,
så det må transporteres vekk. For å unngå setningsproblematikk senere
stilles det svært strenge krav til steinkvalitet, steinstørrelse, lagtykkelse og
komponering i denne utfyllingen. Vi fyller dermed ut med nye steinmasser
med god kvalitet som tilfredsstiller kravene.
Logistikk
Logistikkmessig er det også noe utfordrende med mange aktører i aksjon
på en trang byggeplass.
– Det er meget stor aktivitet her, og det er fullt av entreprenører og håndverkere på området, som er relativt lite. Dette stiller store krav til blant
annet planlegging, infrastruktur, HMS og ikke minst samkjøring mellom
de ulike aktørene, forteller Sveinsvoll.
Hockey og konsert samme dag
Når Stavanger Oilers nå bygger en ny hjemmearena, så gjøres det
skikkelig. Den nye hallen får 4.500 sitteplasser, mot 1.250 i dagens hjemmearena, Siddishallen. Og under andre arrangementer, som for eksempel
konserter, kan man plusse på 1200 tilskuere.
– Grunnflaten på bygget er på hele en 8,3 mål, og det blir store flater og
romslige publikumsarealer. Lobbyen blir så stor at det ikke er noe i veien
for å arrangere en bilutstilling der. Det skal dessuten gå an, i hvert fall i

teorien, å spille ishockey på dagen og arrangere konsert senere samme
kveld, sier Bjørn Stanley Ims, markedssjef i Stavanger Oilers.
– Dette er Norges første multifunksjonsarena, og hallen vil i tillegg til
selve hockeybanen inneholde blant annet møterom, losjer, restauranter og
garderobeanlegg.
Et løft for norsk hockey
Markedssjefen legger ikke skjul på at dette er et bygg klubben er stolt av å
kunne realisere.
– Dette blir helt unikt i norsk målestokk, og forholdene blir ideelle både
for utøverne på isen og publikum rundt. Alle svenske toppklubber har
selvsagt sin multifunksjonsarena – det er jo en grunn til at sporten er så
populær der borte. Nå får vi det her også, noe som ikke bare vil være med
å etablere oss som en toppklubb i Norge, men som vil bidra til å skifte
tyngdepunktet i norsk hockey mot Stavanger, sier han fornøyd.
– Dette prosjektet har også ført til at det nå børstes støv av arenaplaner
andre steder i landet. Kanskje kan vår nye hall være med på å gi norsk
hockey et skikkelig løft, sier han optimistisk.
To separate jobber
Vassbakk & Stol er også hovedentreprenør for et infrastrukturprosjekt inne
på samme område som Oilers Arena, i regi av Stavanger kommune.
– Vi har to kontrakter her, som henger sammen; én infrastrukturjobb for
Stavanger kommune som dreier seg om vei- og VA-arbeider inne på området, og én grunnarbeidsjobb for Kruse Smith, som er hovedentreprenør
for Stavanger Oilers. Anbudet på infrastrukturprosjektet kom opprinnelig i
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Variert tomt På den ene delen av tomta må det sprenges bort 4.000 kubikkmeter med fjell, mens det på den andre siden må renskes ned til fjell
og fylles opp med nye masser.

Stilig Slik vil hallen se ut fra Madlaveien når den står ferdig neste
høst (Ill: Arkitektkontoret JoB).

Lekegrind Stavanger Oilers’ nye hjemmearena er også Norges første
multifunksjonsarena (Ill: Ensign Reklamebyrå).

forbindelse byggingen av med en annen ny ishall som nesten er ferdigstilt
nå, også den inne på samme område. Likevel må jo mye av infrastrukturen
være på plass før den nye Oilers Arena kan tas i bruk, så det er kritisk at alt
går etter planen her, sier Sveinsvoll.

dagens avløp er for dårlig dimensjonert. Til slutt skal vi utføre en
del dreneringsarbeider og grøntarbeider.

Hovedvannledning flyttes
Mens første spadetak for den nye hallen ble tatt så sent som 18. mai
i år, begynte arbeidene med infrastrukturen allerede 1. desember i
fjor. Dette var opprinnelig en jobb til ca. 20 millioner kroner, men
det har tilkommet en del ekstraarbeider underveis.
– Vi skal bygge 650 meter ny hovedvei inne på området, i tillegg til
gang- og sykkelvei på til sammen 1.300 meter. Det skal også bygges to nye plasstøpte underganger, og i forbindelse med den ene av
disse må vi flytte en hovedvannledning i bakken. Det dreier seg om
en 1.000 mm ledning som forsyner store deler av Nord-Jæren. Vi får
ikke lov til å ha vannet stengt lenger enn høyst nødvendig, og det
må gjøres på høsten når det er minst vannforbruk, forklarer Sveinsvoll.
– Videre skal ca. 500 meter med overvannsledning skiftes ut, og vi
skal legge ca. 150 meter nye spillvannsledninger og ca. 450 meter
nye hovedvannledninger. Vi har også bygd et fordrøyningsbasseng
ved hjelp av to 1.600 mm betongrør. Dette skal fungere som en slags
oppsamlingsplass for vann i perioder med kraftig nedbør, ettersom

System i kabelspagettien
Som alltid byr et anleggsprosjekt på enkelte utfordringer. Prosjektene på
Forum i Stavanger er intet unntak.
– Det er gjerne utfordringer med støy, støv, trafikkavvikling, sikring, inngjerding osv. i bynære strøk som dette, og det må håndteres på ordentlig
måte. I dette tilfellet er håndteringen av forgjengere og trafikk i anleggsperioden en utfordring. Anleggsområdet går inn i de eksisterende gangveiene, så vi måtte lage midlertidige gangveier. Vi sluser faktisk fotgjengere
gjennom selve anleggsområdet her, sier Sveinsvoll.
– Når det gjelder sprengning, må det alltid tas en del hensyn. Her må vi
stenge trafikken hver gang det går en salve, noe det gjør to til fire ganger
hver dag. All trafikk stopper da opp noen minutter hver gang. Sikkerheten
kommer først, slår han fast.
– Det er for øvrig voldsomt mange eksisterende kabler i bakken her, både
tele-, strøm-, data-, fjernvarme- og fiberkabler, som ligger på kryss og
tvers i alle retninger. Noe av dette må fjernes og noe må flyttes. En del av
disse kablene visste vi om, men noen dukket også helt overraskende opp.
Nå skal det endelig bli et system i rotet, sier han fornøyd.
Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
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FINSK
LASSBÆRERKJEMPE

NY

En liten metafor: Dersom Ponsses 18-tonns Elephant lassbærer beskrives som et eksempel på
den indiske elefantarten, er det passelig å karakterisere den helt nye 20-tonns Ponsse Elephant
King som en variant av den afrikanske arten.

Over there Helt nye Ponsse Elephant King er i første rekke designet
for å dekke etterspørsel i USA og Canada.

Størrelsen er som kjent den viktigste forskjellen på en indisk og
en afrikansk elefant. Også temperamentet er mer framfusende
hos den afrikanske varianten, og
noe av de samme egenskapene
kjennetenger helt nye Elephant
King med tjenestevekt på hele
22,9 tonn og lastekapasietet på
20 tonn sammenliknet med den
noe mindre Ponsse Elephant.
Lassbæreren hadde verdenspremiere på SkogsElmia i
Jönköping i Sverige siste helga
i mai. Giganten er utviklet i det
stille, og lanseres for å tilfredsstille økende etterspørsel etter
ekstra store lassbærere fra andre
siden av Atlanterhavet – det vil
si markedene i USA, men først
og fremst i Canada.

Norsk interesse
Før avdukingen var Ponnse
svært så sparsom med opplysninger om både ytelser, kapasiteter
og andre tekniske beskrivelser
av maskinen. Det var kun kjent
at Elephant King er utstyrt med
helt nye boggier og at motoren
fra Mercedes er den samme som
sitter i Elephant, OM906 LA.
Staben hos Ponsse Norge brukte
selvsagt tiden godt til å markedsføre nykommeren overfor norske
besøkende kunder på SkogsElmia, blant dem skogsentreprenør
Terje Varli hos Varli AS i Trysil,
som viste stor interesse for Kingvarianten.
Brukbar her også
Ifølge daglig leder Lyder El-

levold i Ponsse Norge vil Elephant King høyst sannsynlig
også komme i bruk i norske
skoger med tid og stunder, selv
om det er andre markeder den
i første rekke er bygget for å
betjene.
- Vi har stedvis driftsforhold for
slike store maskiner med ekstra
høy kapasitet også her i landet.
Jeg blir ikke overrasket om vi
snart mottar en bestilling på
et eksemplar, sier Ellevold til
Anleggsmaskinen.
Lengde og bredde på den nye
Elephant King er henholdsvis
10-10,9 meter pluss glidebanke,
og 3-3,21 meter, avhengig av
valgt driftsmodus. Bakkeklaringen er 80 cm og makismal
transporthøyde 3,97 meter.

58 anleggsmaskinen 6-2011

Maskinen leveres med Ponsses
egen K100+ kran som standard
med løftemoment på 145 kN
og rekkevidde inntil 9,2 meter.
Gripeverktøyet er valgbart blant
flere produsenter.
Utsolgt for 2011
På SkogsElmia viste også Ponsse sin nyeste Bear med 8 hjul
påmontert en C6 kran som er
helt ny. Og en 8-hjuls Ergo med
C44 kran. Samtidig er C22-kran
tilgjengelig på Ponsse Fox som
dermed framstår i en litt større
versjon.
Omtrent samtidig med at de
to store skogsmaskinmessene
SkogsElmia i Jönköping og
SkogsNolia i Umeå arrangeres,
kan Lyder Ellevold oppsum-

Interesse Daglig leder Terje Varli ho skogsentreprenør Varli AS lot det skinne igjennom overfor Svein Arne Kolstad (t. v.) i Ponsse Norge at jo,
interessen for helt nye Elephant King er stor.
mere det han opplever som en
aldeles eventyrlig avsetning
på skogsmaskiner i de seneste
månedene.
- Jeg har aldri vært borti noe
liknende storsalg av skogsmaskiner som dette siste halve året.
Det startet i fjor høst og har
bare pøst på, sier Ellevold, som
allercde i mai var tom for nye
maskiner å tilby kunder som
ønsker å skrive kontrakt for
levering i år.
- Årskvoten for 2011 var allerede brukt opp før 17. mai.
Bestillinger som mottas nå,
gjelder for leveranser fra januar
2012. Det sier seg selv at markedet er særdeles godt for kjøp
og salg av bruktmaskiner for
tida, sier Lyder Elleveld.

Felles mønster
Mønsteret for omsetning av
skogmaskiner er ganske likt
med det som har rådet for anleggsmaskiner siden høsten
2008.
- Vi solgte bra i 2007 og fram
til krisa slo til i 2008. Inn i og
gjennom nesten hele 2009 var
det faktisk full stopp, men mot
slutten av 2009 og i 2010 lettet
trykket i skogen og etterspørselen økte jevnt og trutt til det
vi ser i dag, oppsummerer en
storfornøyd Lyder Ellevold.
Tekst
I svein erik madssveen
Foto
I Privat
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Dieselmotorer

(Ex. Valmet)

Telefon 63 87 17 00
www.frydenbopower.no

maskineltilbakeblikk

Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.

JEEP – en KRIGER
på VEGMUSEET

Militære kjøretøytyper har ikke vært tema på Norsk vegmuseum, bortsett fra dette Jeepeksemplaret som i sin tid ble brukt til spesialoppgaver for Vegdirektoratet.
Til gjengjeld utgjør denne lille bilen og biltypen en meget vel kjent og
utbredt kjøretøytype på alliert side under andre verdenskrig, og er blitt stående som et symbol på alliert materiell.
Mange har lest om bilens tilblivelse, i USA i 1940/41.
En kort versjon er: Dette var før USA var blitt direkte part i krigen. Militæret hadde utlyst en anbudskonkurranse for en lett feltvogn, ”1/4 tonn personellkjøretøy”. Med et sett kravspesifikasjoner, blant annet firehjulsdrift og
en ganske lav vektgrense. 3 bilprodusenter leverte forslag, hvorav en liten
og mindre kjent produsent, Bantam, ble ansett for å ha et særlig godt forslag. De to andre var Willys og Ford. Disse tre bygget prøveeksemplarer,

som ble satt i vurdering, utprøving, og videreutvikling. Etter innledende
produksjonspartier, ble Willys valgt som leverandør. En viktig grunn var
at dette var en større produsent med vesentlig større produksjonskapasitet
enn nevnte Bantam.
”General purpose”
Det var blitt klart at det ville bli aktuelt med et stort produksjonsvolum av
dette kjøretøyet. For å sikre dette ytterligere ble Ford tatt inn som medprodusent, lisensproduksjon, av bilen som i ferdigutviklet utgave hadde betegnelsen Willys MB. Den identiske bilen fra Ford hadde betegnelsen Ford
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i store deler av året, så i Norge ble mange utstyrt med en tyngre lukket
vintertopp og med varmeapparat.
1943-eksemplar
Gjennom brukstiden ble bilene vedlikeholdt og reparert, demontert/montert, med deler uavhengig av produsent.
På 1970- og 80-tallet ble Jeep’ene utrangert og solgt ut av Forsvaret,
erstattet med nytt materiell. Siden har Jeep utgjort en populær biltype i
veteranbilkretser.
I norsk militær terminologi hadde den betegnelsen ”Vogn, felt, ¼ tonn 4x4
(Jeep). (Modell Ford GPW og Willys MB).”
Museets Jeep er av Fords produksjon, fra 1943. Brukt av Forsvaret fra
1953, og overført til Vegdirektoratet i 1963. Her ble den brukt til noen
spesialoppgaver, som biltypen med sin utforming var godt egnet til.

GPW, hvor bokstavene sto for ”General Purpose Willys”.
Noen hoveddata er: Lengde/bredde/høyde 336/157/182 cm, akselavstand
203 cm, vekt driftsklar 1100 kg, lasteevne 400 kg, tilhengerlast 500 kg.
Motor 4 syl. sideventilert, volum 2,2 l, effekt 54 hk, motor som i Willys
siste førkrigsmodell personbil. Hovedgirkasse 3 trinn og revers, bakhjulsdrift. Fordelingsgirkasse med direkte drift og med reduksjonstrinn. Egen
spak for innkopling av forakseldrift. Det er ikke differensialsperre(r).
Hydrauliske bremser. Maks. kjørehastighet 96 km/t.
638.000 stk
LIFTON var 4 seter og med et
Bilen er en åpen feltvogn, normal leveringsutførelse
HYDRAULISKE HAMMERE
lett kalesjetak (”sommertopp” i norsk omtale).
-5 modeller fra 72 - 515 kilo
Forutsetningen om stort antallsbehov slo til i høy grad. USA ble som kjent
- Dekker fremtidens behov
part i krigen fra desember 1941. Ved krigens
slutt hadde Willys produsert
- Effektive
ca. 360.000 enheter, Ford ca. 278.000. Det
vil si
samlet
ca. 638.000 stk.
- Lavt
støyog vibrasjonsnivå
- Høyt returtrykk
På det høyeste hadde Willys en produksjonstakt
på 1 bil hvert 1.1/3 minutt.
- Servicevennlig
Praktisk talt alle deler var ombyttbare i bilene
fra de to produsentene.
Jeep militærbilene kom til Forsvaret i Norge etter krigen, i et antall som
etter hvert kom opp
i ca. 3000 stk. Mange
årganger av norske menn hadde
HÅNDHOLDTE
HYDRAULISKE
befatning med disse,
med opplæring og kjøring!
MEISELHAMMERE
- Lav vekt var ingen heldig løsning for bruk her i landet
Den nevnte ”sommertoppen”
- Høy ytelse
- Lavt støy- og vibrasjonsnivå
- Lavt energiforbruk
- 8 modeller fra 13.5 - 31 kg

Ulike prøver og tester
En oppgave i grusveitiden var medvirkning i undersøkelser med skvettlapper. Om tendens til utkast av gruspartikler, som var en betydelig årsak til
skader på frontruter. Prøver som gikk i grus strødd på en lukket veibane.
Det ble for dette montert og brukt et skjermarrangement med oppsamlingskasse for steinpartikler som ble kastet ut fra forskjellige typer, former
og monteringsmåter for skvettlapper.
En annen oppgave var prøver med trekkroker for bil og påløpsbremser på
tilhenger. Bilen er utstyrt med pedaltrykkmåler slik at flere oppbremsinger
kunne foretas med lik retardasjon. Man kunne da sette visse krav til tilhengernes bremseutstyr.
Tilhengerprodusentene hadde akselleverandører som de da kunne pålegge
å dokumentere bremseevnen (en form for typegodkjenning ). Dette ble
STAMPERE
styrt av Vegdirektoratet
og var en god støtte ved enkeltgodkjenning av
tilhengere ute på trafikkstasjonene (hos Statens Bilsakkyndige som det het
den gangen).

STOW

Jeep-bilen
har museets gjenstandsnr. 2096. Et bilde ved teksten viser bilen
MAI punktemedringsfrie
montertdekk
vintertopp, i sitt nåværende miljø og bruk på museet. Det
andre bildet viser biltypen med standard sommertoppen, en illustrasjon fra
Forsvarets instruksjonshefte.
Tekst I bjørn prebensen og ASGEIR ENGJOM
Foto I FORSVARETS INSTR.HEFTE og BJØRN PREBENSEN
ASFALTSAG

opptil 65 HK
Salg – Utleie
– Service

Vi markedsfører også Liftons
hydraulikkaggregater MIKASA
fra 9-18 hk.

BARIKeLL
glattemaskin

platevibrator

PLATEVIBRATORER
Fra 60 - 700 kilo
SAGEMASKINER

MIKASA
sagemaskin

ICS
diamantkjedesag
• SICOM Valser 1t - 15t

Oslo:•Tlf.
22 90 51 51 –i de
Mob.
907
97 530 – 913 99 496
ASFALTBLADER
fleste
størrelser
• MAI punkteringsfrie dekk,
gummibelter
E-mail:leimax@online.no
– www.leimax.no
• ADAMAS
kjørneboremaskiner
Trondheim:
Tlf. 73
91 13 90 – Mob. 922 64 989
• MIKASA platevibratorer, stampere, asfaltsager
• BENETIERE bordsager
• ALMI steinkuttere
• STOW 1-fas stavvibrator/asfaltsager
• ICS handholdt betongsager for armert betong

Vi treffes på MEFA-messen i
Trondheim 27. - 29. mai stand D2

FORHANDLERE:
Sem: edh Utleie 33 35 02 40
ICS Import
kjedesag
Bryne: Vest
90for02armert
67 90
betong, bensindrift
Gjøvik: Industribehov A/S 61 14 66 00

ICS kjedesag for armert
betong, hydr.drift
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Utleie-Salg-Service

Vi markerer vårt 25 årsjubileum
i uke 25. Grillen er varm fra
kl 11.00 - 15.00 hele uken!

Ålesund: ThorMax 70 15 21 80
Mo i Rana: Norvag 75 12 66 00
Tromsø: Dagenborg 77 60 73 30
Drammen: Malleus 417 84 040

Nytt fra regionene

Region Øst
Rv 35, Rv 2 og Rv 200 blir Europaveg, E-16

Auden Senderud 80 år!

Vegforum Innlandet har i lengre tid arbeidet med hvilke muligheter som en omklassifisering
av veinettet i det såkalte “E-16 Bergen-Gävle” prosjektet kan gi. Før helgen kom nyheten om
at FN hadde godkjent forslaget svenske og norske myndigheter hadde om navneendringene.
Om kort tid blir altså blant annet riksvei 35 mellom Hønefoss og Gardermoen samt riksvei 2
mellom Kløfta og Kongsvinger erstattet med E16.
I alt 15 representanter fra 19 kommuner deltok på møtet på Jevnaker 30. mai som vegforumet
hadde tatt initiativet til. Hensikten med møtet var å drøfte etableringen av “partnerskapet
E16” som kan utvikle samarbeidet langs den nye traseen “E16 Bergen - Sandvika - Hønefoss
- Gardermoen - Kongsvinger - Gävle”.
Ordfører Knut Hvithammer fra Sør-Odal kommune skal lede arbeidet til et “partnerskap E16”
er etablert. Les mer på www.vegforuminnlandet.no

Grunder og tidligere daglig leder av Auden Senderud
Gravemaskindrift AS fylte 19. mai 80 år. MEF
overrasket med blomster og champagne, noe den
spreke jubilanten satte stor pris på. Firmaet har vært
medlem i MEF siden 1979 og Senderud deltok aktivt
i styrearbeidet i MEF avd. Hedmark fra 1997 til 2003.
MEF gratulerer med jubileumet!

Ett stikk

Gled deg til ditt første stikk!

- og du er
hekta....

Kompositt innstikkskoblinger for PE rør 20 - 63mm

STERK

Sterkere enn alle typer plast koblinger
Komposittmaterialet - benyttes i produksjon
av bl.a. romraketter, gassflasker og ISIFLO
innstikkskoblinger

RASK

Innstikkskobling: kutt rør, merk innstikksdybde
og stikk inn - ferdig!

PS 1456

SIKKER

re
mo
ad

plastkoblinger opp til 63mm

re

NB - erstatter elektrosveising og

at

Isi

flo

.co

m

Strekkfast og korrosjonsbestandig
Den første mekaniske koblingen som blir
godkjent for både vann og gass.

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY
Raufoss Water & Gas AS Box 143, N-2831 Raufoss, info@isiflo.com
Tel: +47 61 15 22 24/38 Fax: +47 61 15 20 62
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Nytt fra regionene

Region Sørøst
Vellykket lærlingsamling
OKAB-BVT samler hvert år siste års lærlinger til en todagers
samling. Også i år valgte vi å legge aprilsamlingen til idylliske Havna
hotell på Tjøme i Vestfold. 52 ”nesten ferdige” lærlinger fra Vestfold,
Buskerud og Telemark deltok på årets samling.
Første dagen ble lærlingene drillet i hvordan fagprøven organiseres
fra A til Å. Fagprøverelaterte landmålingsoppgaver ble løst og Volvo
maskin krydret det hele med foredrag om de ”hotteste” nyhetene på
maskinfronten.

Fellesmiddag og hyggelig samvær i etterkant ble en flott avslutning
på dagen, og her fikk også lærlingene som ikke hadde sett hverandre
siden de avsluttet skolen, anledning til å imponere hverandre med å
fortelle hva de har gjort de siste årene.
Andre dag av samlingen ble benyttet til praktisk stikking ute i et
fantastisk vårvær. Når det gjelder arbeidsstikking så er nok det et av
de læreplanmålene lærlingene føler seg mest usikre på før fagprøven
og mange sa de fikk stort utbytte av en hel dag med praktiske øvelser.
Bildet nedenfor: Mange av
lærlingene samlet.

Mathias, Niclas og Kristian
konsentrere
seg om stikking.
SKAND_DEKK.qxd
03-12-09

10:58

Side 1

Overvannskassetter fordrøyning eller infiltrasjon
av store vannmengder

KAB
førerstoler

KAB
kontorstoler
Solideal graverdekk er et dekk
som er spesielt
utviklet for bruk
på hjulgående
gravemaskiner.

Meget robust konstruksjon
- tåler trafikkbelastning ved
bare 45 cm overfylling.

Solideal Gummibelter
for minigravere

Les mer om Pluvial Cube på
www.helnor.no
Solideal
anleggsdekk

Gianetti
felger

• 96% utnyttelsesgrad
• Lett å montere - ingen løse smådeler
• Kan leveres flatpakket for optimal
transport
• Inspeksjonsmuligheter
• Vi bistår med dimensjonering
Her fra leveranse i Nedre Eiker kommune
www.helnor.no
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Tlf. 62 35 68 00

Nytt fra regionene

Region Sørvest
Opplæringskontoret
Lærlingene som deltok fra årets opplæringsbedrift i 2009 Nils
Reime Maskin AS, het Erik Bøe, Espen Bøe og Erik Braut
Serigstad. Lærlingene som deltok fra årets opplæringsbedrift i 2010
Georg Stangeland AS, het Kenny Pollestad, Leif Tore Haaland og
Harry Torgersen. I tillegg var Steinar Sævild og Ragnhild Gjøse
med som ansvarlige fra OKAB Sør-Rogaland.
Turen gikk til Volvo sitt besøkssenter og Munktell museet i
Eskilstuna. Vi fikk oppleve et motorshow og lærlingene fikk kjøre
et par flotte nye maskiner, hjullasteren var bare kjørt i 17 timer.
Spesielt i smak falt EC700CL. Veilederne på Volvo sitt besøkssenter

var imponert over ferdighetene til lærlingene. I begynnelsen var
de usikre for de opplevde at ”guttane” så litt unge ut. Da de fikk
prøvd seg litt, fikk de tilbud om å kjøre alle maskinene som var på
prøvefeltet. Etter en god varm lunsj reiste vi til Munktellmuseet i
Eskilstuna. Her fikk vi en privat omvisning på museet. Det var et
gammelt industriområde hvor Volvo startet sin produksjon. Kjekt
å høre om historien og se og oppleve gamle maskiner som det
fremdeles var liv i.
En takk til Åge Skår på Volvo Partners AS, for hjelp til
gjennomføring og lunsj hos Volvo.
Fra venstre: Kenny Pollestad,
Harry Torgersen, Leif Tore
Håland, Eirik Braut Serigstad,
Eirik Bøe(bak) og Espen Bøe.
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Nytt fra regionene

Region Midt
Skog-kompaniet AS

Skogrydding langs vei er blitt et tema som opptar de fleste. Skogkompaniet AS har spesialisert seg på området og satser på at dette kan
bli en nisje med sammenhengende drift. Bedriften er etablert i Surnadal i Møre og Romsdal og har 15 personer i arbeid. Daglig leder er
Kristen Bruset i en bedrift som ble gasellebedrift i 2010. Konsulentvirksomhet innen skogbruk og eiendomsforvaltning for kommuner,

Statnett og Norskog er et av satsningsområdene. Maskinarbeidet er i
hovedsak innen; skogrydding langs vei, skogrydding i anleggsområder ved utbygging av industri- og samferdselsprosjekter. Skog-kompaniet har sitt nedslagsfelt i Midt-Norge med to Ponsse skogsmaskiner, to Valtra traktorer med kran og klippeaggregat. Bedriften har
valgt å være medlem i MEF avdeling Møre og Romsdal.

Ponsse hogstmaskin med maskinfører Anders Holten.

Forsikringskurs MEF/IF – Oppdal
If og MEF Region Midt gjennomførte i
samarbeid et forsikringskurs på Oppdal
11. og 12. mai. 58 deltagere fikk en
innføring i forsikringsforståelse ved Ifs
representantene Ulf Mikalsen, Jan Gunnar
Tørud og Kjell Aas. Fra MEF bidro
advokatene Thomas Kollerød og Erling M.
Erstad. Når ulike problemstillinger dukker
opp i forbindelse med risiko, er en av og
til litt forundret over at noen driver i denne
bransjen. Flere interessante tema var oppe
blant annet ansvar, kabelproblematikk,
entreprenørforsikring, forsikring på nett og
mulige forbedringer av denne. Kurset gikk
fra lunsj til lunsj, slik at det ble mulighet
for en hyggelig aften med kolleger og
konkurrenter. Under kurset fikk MEF
anledning til å takke Harald Lund, som har
gått inn i pensjonistene sine rekker. Harald
hadde de fleste MEF medlemmene i SørTrøndelag.
Jan Gunnar Tørud og Jahn Winge.
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Slagkraft har gjennom mange år vist at for å rydde
langs norske veier er kun det beste godt nok.
Mange modeller fra montering på traktor til veghøvel.

Ta kontakt.
Boks 43, Heimdal, 7472 Trondheim
Telefon: 72 89 44 00
abm@abm.as • www.abm.as

MAKE MORE

Rivnings og materialhåndterings utstyr
fra en av de største leverandørene i sin
bransje. Kontinuerlig utvikling
og oppgradering av utstyret

Ta kontakt for informasjon og tilbud:
Tlf.: 41 78 40 40 Fax: 32 83 24 81
Konnerudgt. 73, 3046 Drammen
E-mail: malleus@malleus.no
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messer og konferanser 2011
16.-18. juni: SkogsNolia Umeå
Årets store skogsmaskinmesse i Norden

9.-11. september: Dyrsku`n
Seljord

17.-18. juni: Swecondagene
Eskilstuna, Sverige

20.-22. september: Elmia Waste & Recycling
Jönköping, Sverige

17.-19. juni: Anlegg 2011 Haugesund
Arr: MEF

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

3. – 4. september: Anleggstreff i Halden
Arr: MEF

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

8.-10. september: Maxpo 11
Hyvinkää, Finland

1. november: Oslo-konferansen
Arr. MEF

8.-10. september: Transport 2011
Norges Varemesse Lillestrøm

24.-25. november
Fjellsprengningskonferansen
Arr: NFF

2012

16.-21 april: Intermat
Paris
9. – 13. mai: Vei og Anlegg
Hellerudsletta Arr. MGF
7.-11. mai: IFAT Entsorga, Munchen
Avfalls- og gjenvinningsmesse
28. juni – 1. juli: Landsmøte MEF
Alta

2013

15.-21. april Bauma 2013
Munchen, Tyskland

MEF avd. Østfold

Anleggstreff 2011 i Halden
Lørdag 3. og søndag 4. september kl. 11-16
Svingen Pukkverk,
Berg industriområde v/Halden
• Utstilling og prøvekjøring av det
siste innen maskiner og utstyr
• De største leverandørene
presenterer sine produkter
• Maskinkonkurranser
Østfolds største
• Kiosk med grilling

Velkommen!

20 års jubileum!
1991 - 2011

maskinutstilling
•
Gratis adgang!
www.mef.no
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Kom

MEFA i forkj ø

Maskinselger Ivar Holth frontet den helt nye korthekkeren Cat 308D CR da Pon Equipment så
vidt kom MEFA 2011 i forkjøpet med vårens store sør-norske Caterpillar-konvoi.

Cat Convoi 2011 er forsommerens store mobile utstillings- og demonstrasjonsvindu
mot sør-norske anleggsmaskinbrukere fra Hedmark i øst til
Hordaland i vest.
Atlas Copco og Mercedes
Benz har hengt seg på deler av
konvoien, mens hele reisefølget på 12 Cat-maskiner ble stilt
ut i Granåsen siste helga i mai.
Også Volvo Maskin har hatt
en tilsvarende konvoi på rundreise i Sør-Norge.
- Så vidt meg bekjent er det
ingen andre av de norske maskinleverandørene som farter
rundt omkring på denne måten
enn Volvo og oss, sier maskin-

selger Ivar Holth som sto for
hovedvertskapet under visningen i Vestby.
Midt i et stort motorgenerasjonsskifte til nest siste trinn
på en lang stige av utslippskrav stiller Caterpillar fortsatt
noe avventende med maskinnyheter der motorene yter
fra 130 kW og oppover.
Snertne stumper
I utvalget av mindre vektklasser fikk konvoibesøkende derimot se og prøve de to helt nye
minigraverne med kort hekk:
Cat 308D CR med fast bom
og Cat 305.5D CR, maskiner
på henholdsvis 7,8 tonn og 3,8

Ny i år Ivar Holth med ny Cat 308D CR med fast bom og superkomfortabel hytte.

tonn. Begge med motorer fra
Mitsubishi på 58,5 og 47 hk.
- Maskinene kompletterer Cats
minigraverprogram som nå er
blitt særdeles bredt, sier maskinselger Jon Granlund.
308D med kort hekk og fast
bom skal angivelig levere noe
nær det perfekte med tanke
på balanse og brukervennlig
geometri, og er spesielt godt til
landskapsforming og finplanering, ifølge Ivar Holth.
- Lastfølende hydraulikk og
stor gravekraft gir dessuten
høy produktivitet, sier han.
Cat følger med begge maskinene opp alle andre produsenters
generelle storsatsing på høy

førerkomfort med klimaanlegg
som standard, lettbetjente og
førertilpassede håndspaker og
god sikt med skikkelige løsninger for tilgang på frisk luft.
Med på lasset
305.5D har også bedret stabilitetsegenskapene og kan brukes
med tyngre redskaper uten
at balansen kommer i ulage,
ifølge Cat-representanter.
- Fordi maskinen har to-trinns
automatgir som standard avpasser maskinen selv hastighet og moment etter stedlige
forhold.
Og uten overheng bak overhodet kommer den til på de tran-

Kapasitet Jon Granlund med ny Cat 303.5D CR med 6,34 meter rekkevidde og motor fra Mitsubishi.
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j øpet
geste stedene som tenkes kan,
sier Ivar Holth.
På plass i Vestby var også Atlas Copco med litt fra tidligere
Dynapacs maskin- og utstyrsspekter, men som nå er kjøpt
opp av det svenske storselskapet. Selger Robert Hvaal og
serviceplanlegger Jorunn Walle-Olsen viste Dynapacs nye
og Honda-motoriserte LG400
vibroplate i Atlas Copco-ham
med vekt 398 kg, 52 kN sentrifugalkraft og 60 Hz frekvens.
På plass var også Atlas Copcos
helt nye 31oo pigghammer i
Heavy Brakers-serien som nå
Omfatter 8 varianter fra 2-10
tonn.

Flere modeller
Mens Pon Equipment venter
på nye modeller av Cat beltegravere i 20-tonnsklassen og
oppover med Steg IIIB-motorer (over 130 kW motoreffekt),
viser leverandøren gjerne fram
hjulgravemaskinen M313 D
som kom ved årskkiftet og har
vært med konvoien fra dag én.
Pluss Cats nye minihjullastere
906, 907 og 908 i H-serien fra
6 til 8 tonn.
- De byr blant annet på spesielt
høy transporthastighet på vei.
De er kun utstyrt med ratt og
innfrir derfor alle krav til sikkert styresystem for slik kjøring, sier Ivar Holth.

Debut Jorunn Walle-Olsen og Robert Hvaal med ny vibroplate L400
fra Atlas Copco, tidligere Dynapac.

M313D veier i normal bruksklar stand fra 15,7-16,9 tonn,
har 135 hk motor og klarer 34
km/t transporthastighet. Maksimal rekkevidde oppgis til 9,4
meter.
Føreren i sentrum
Også denne gravemaskinen har
en totalt redesignet førerhytte
med hovedvekt på sikkerhet,
sikt og komfort.
- Et nytt setekonsept justerer
avfjæringen automatisk etter
førerens vekt og har både ventilert og oppvarmet sittepute.
En helt ny monitor i farger gir
god oversikt over maskinens
forgodtbefinnende og ryggeka-

mera er standard.
Også siste versjon av Cats
kompaktlaster 259B serie 3 har
hatt plass i konvoien, der største endring er en mer stabil og
balansert undervogn. Også Cat
930H og tre beltegravemaskiner i ulike størrelser har vært
med på rundturen unntatt maskinmodeller i øvre vektklasse.
- Her ser vi fram til at de store
ruggene fra 35-40 tonn og
oppover i E-serie kommer på
plass. Men de rekker nok ikke
fram til MEFA i Trondheim de
heller, sier Ivar Holth.
Tekst og foto
I svein erik madssveen

Mer stabil 3-serien av kompaktlasteren Cat 259 har fått oppgradert
undervogn.
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mef-aktøren ARILD WILBERG

FULL STOPP MED

GRAVEMASKIN E
- Vi har sluttet å grave, lyder mantraet til Sandum AS som fullt og helt egner all
arbeidsinnsats til ulike no dig-metoder innenfor vann- og avløpssegmentet
samt kabeltraseer.

Navn I Arild Wilberg
Firma I Sandum AS
Antall ansatte I 23
Omsetning 2010 I Nær 40 mill. kr.

Begrepet no dig beskriver blant
annet rørlegging og rehabilitering
av gamle røranlegg uten å grave
så mye som én meter åpen grøft.
Derfor finnes bare én eneste
gravemaskin i maskinparken hos
Sandum AS på Geithus i Modum
kommune, og den brukes bare til
å grave ut groper for montasje av
ulikt no dig-utstyr når de fleste av
i alt 23 ansatte er ute på oppdrag
med rehabilitering eller nyanlegging av vann- og avløpsrør.
- Vi håndterer i utgangspunktet
tre hovedmetoder innen no digteknologien i v/a-segmentet i form
av styrt boring, rørpressing og
utblokking av gamle røropplegg.
Noen ganger som hovedentreprenør med innleid hjelp til å ta seg
av eventuelle åpen grøft-parseller,
eller som ren underentreprenør
med kun no dig-andelen som

oppgave, sier daglig leder Arild
Wilberg i Sandum AS.
Wilberg overtok daglig lederstillingen fra nyttår. Firmagründer
og foregangsmann innen no digteknikken i Norge, Ola Sandum
hadde bestemt seg for å roe en
anelse ned og heller innta en
litt mer fri rolle i virksomheten.
Som for eksempel som deltaker
på bransjemessen Wasser Berlin
2011 i februar med egen informasjonsstand og full presentasjon av
egen no dig-teknologi.
- Oslo Vei AS kjøpte Sandum AS
i fjor, og like etter kjøpte Sandum
AS selskapet Styrt Boring AS i
Farsund. Siden da har vi investert
stort i mer utstyr, og antallet ansatte er økt med ti.
Sandum AS er pionérbedrift innen
rørutblokking og andre no digmedtoder. Ola Sandum startet opp

Hella Maskin_90x55.pdf 1 09-07-2010 13:00:20
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allerede i 1978, og gjorde alt om
til aksjeselskap i 1985. I løpet av
disse årene har han og bedriften
ligget helt i forkant og bidratt
sterkt til å gjøre teknologien kjent
i markedet.
- Ola Sandum har dessuten jobbet intenst med informasjon om
metoden, og det tett sammen med
andre som også driver i samme
bransje, sier Wilberg.
Hos Sandum AS ser man optimis
tisk på en framtid som for andre
kan se heller dyster ut med tanke
på tilstanden for vann- og avløpssystemene i Norge. Rapporten
”State of the Nation” fra 2010
dokumenterte enorme v/a-mangler og etterslep i milliardklassen
over hele landet, og at det virkelig
haster med reparasjoner og vedlikehold.
- No dig-metodene blir mer og

SKIN ER

mer anbefalt og beskrevet av
konsulenter og byggherrer som
forestår rehabilitering og fornying av vann- og avløpsanlegg.
Kommunene er våre største
oppdragsgivere, og svært mange
er nå i ferd med å ta i tu med
tiltrengte rehabiliteringsprosjekter,
sier Wilberg som med interesse
har merket seg at MEF har flyttet
v/a-problematikken svært høyt
opp på prioriteringslista. Han har
dessuten eksempler på store no
dig-besparelser i forhold til bruk
av åpne grøfter når forholdene
ligger til rette.
- Vi ser i mange tilfeller at besparelsene ligger i størrelsesorden

40-50 %. I tillegg kommer fordeler med små inngrep i terreng, lav
aktivitet med graving og transport
og støy i boligområder. Også
trafikkavviklingen drar fordeler
av metoden. Besparelsene varierer
selvsagt fra oppdrag til oppdrag
avhengig av andre momenter
også, blant annet stedlige grunnforhold og eventuelle tiltak som
må til på bakkenivå etter at selve
rørjobben er gjort, sier Arild
Wilberg. Ofte tas no dig-metdoen
i bruk som en del av en større
entreprise der mye av parsellen
går i fjell.
- Bruk av styrt boring er fordelaktig ved nyetableringer av v/a-

ledninger og kabeltraseer, samt i
byer og ved kryssing med rørgater
under veier og jernbanespor.
Utbredelsen av no dig-teknologien er fortsatt liten i Norge, og
en del maskiner og utstyr skaffes
direkte fra produsent i Europa, dit
egne mannskaper gjerne sendes
på kursing i drift og vedlikehold.
Sammen med et solid reservedelslager i Geithus har Sandum
AS gjort seg så å si selvhjulpen
under drift.
- Den største kapitalen vår er de
ansatte, sammen med kompetansen som er bygget opp over mer
enn 30 år. Arbeidskraften er svært
stabil, og vi gjør alltid det vi kan
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for å dyrke intern trivsel og rennomé utad, sier Wilberg som for
tiden har oppdrag i Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Agder, Vestfold,
Akershus og Oslo. Ja, du leste
riktig! I åtte fylker.
- Vi opplever at både konsulenter
og kommuner nå vet mye om no
dig-metodene. Men et er spesielt
artig når vi likevel foreslår enda
bedre løsninger under veis som
ikke har vært framme i anbudseller prosjekteringsfasene, sier
Arild Wilberg.
Tekst og foto
I svein erik madssveen

min dag Morten Johansen
STÅLTANK

for diesel og bensin

Maskiner og
hestekrefter
Rett utenfor Børsparken i Oslo møter Anleggsmaskinen en blid og omgjengelig

ADR TANK

for diesel og bensin

TRANSPORTTANK
400 liter

maskinfører. Morten Johansen sitter i sin 30-tonns gravemaskin og bidrar til at
det snart blir renere vann i Bjørvika og nedre del av Akerselva.

Midtgarsormen er navnet på det
enorme VA-prosjektet maskinfører Johansen er en del av. Prosjektet, som er i regi av Vann- og
avløpsetaten i Oslo, er en av de
største investeringene på avløpssiden som noen gang er gjennomført i Norge. Det dreier seg
om et helt nytt ledningsanlegg fra
Grev Wedels plass og Kuba på
Grünerløkka til renseanlegget på
Bekkelaget, og omfatter nesten
tre kilometer tunnel i fjell, ca. to
kilometer rørlegging ved mikrotunnelering/styrt boring og ca
4,5 km avløpsrør i åpne grøfter.

TRANSPORTTANK
200 liter

veratank.no
Tlf. 92 41 98 00

Navn I Morten Johansen (51)
Firma I Kristian Olimb AS
Stilling I Maskinfører
Maskin I Volvo 290B LC

Delprosjektet ved Børsen utføres
i åpen byggegrop fra krysset
Langkaigata/Tollbodgata til Grev
Wedels plass. Og det er i en slik
åpen byggegrop helt inntil gjerdet ved Børsparken at Anleggsmaskinen treffer på den trivelige
maskinføreren.
Byens største kontrast
Der han sitter i gravemaskinen
sin, er Johansen vitne til det som
må være en av byens største kontraster; dresskledde mennesker
som går inn og ut av det ærverdige børsbygget – selve symbolet
på kapital og velstand – samtidig
som utslitte narkomane sjangler
rundt byggegjerdene med knekk i
knærne og vasne øyne.
– Det er ikke noe hyggelig å
oppleve dette på så nært hold,
men de plager oss jo ikke. De
flytter imidlertid en del på byggegjerdene, og her om dagen hadde
en av dem gjort fra seg inntil en
av maskinene her, forteller han,
mens undertegnede forsøker å
fokusere på noe annet enn den
stramme lukta av urin i og rundt
byggegropa.
– Det er trist at det må være sånn,
sier Johansen resignert.
Ingen sprengning
Morten Johansen driver enkeltmannsforetaket MJ Maskin, og
er leid inn av Kristian Olimb AS
på Midtgardsormen. Han har
vært på prosjektet i halvannet år
nå, og blir sannsynligvis værende
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til det hele er ferdig, etter planen
neste høst.
– Her vi er nå skal vi grave ca.
70 meter bortover mot havna,
for å legge ned avløps- og overvannsrør. Vi skal spunte til fjell
og komme oss ned til kote minus
fem, som tilsvarer ca. sju meter
under terrenget her, forteller han.
– Dette kommer til å bli meget
interessant, ettersom vi ikke får
lov til å sprenge i fjellet i grunnen fordi det ligger så nærme
Børsen. De er vel engstelige for
rystelser. I stedet må vi pigge
og rippe i det, noe som selvsagt
tar mye lenger tid. Fjellet består
heldigvis av alunskifer, som er
relativt porøst og greit å arbeide
med.
Kjøpte traktor som 16-åring
Den 51 år gamle maskinføreren,
som opprinnelig er fra Sarpsborg,
fant tidlig ut hva han ville bli her
i livet.
– Jeg har alltid vært interessert
i alt som durer. Onklene mine
hadde to bondegårder da jeg var
liten, og jeg ble raskt interessert
i traktorer og andre maskiner
når jeg jobbet der i ferier og
på fritiden. I 1976, da jeg var
16 år gammel, kjøpte jeg min
egen traktor. Den kostet 60.000
kroner, som var ganske mye
penger den gangen, i hvert fall
for en 16-åring. Da jeg var 18 år
begynte jeg å jobbe for meg selv
som gravemaskinfører, etter å
ha vært truckfører på Borregård

DIESELTANK
i container

DIESELTANK
dobbelvegget

SPILLOLJETANK

UTSTYR TIL :
spilloppsamling

i Sarpsborg et par år, forteller
Johansen, som fremdeles bor i
Sarpsborg.
– Jeg dagpendler til Oslo. Det tar
halvannen time inn til byen om
morgenen og én time hjem om
ettermiddagen. Det går helt fint,
og blir fort en vane, sier han.
Hest er best
Lang reisevei og slitsomme dager til tross, den drevne maskinføreren sitter på ingen måte stille
når han endelig er hjemme.

– Det aller meste av fritida mi
går med til hester, en interesse
jeg nok også fikk da jeg jobbet
på gårdene til onklene mine som
liten. Jeg var vel 12 år da jeg virkelig begynte å interessere meg
for det. I dag har jeg tre travhester sammen med min ekssamboer, og vi deltar på hesteveddeløp
på steder som Bjerke, Jarlsberg,
Momarken og Drammen. Den
beste hesten jeg har hatt kjørte
inn 450.000 kroner på 80-tallet,
forteller han engasjert.

Hestene står på Tune trav- og
ridesenter ved Sarpsborg, hvor
Johansen selv gjør det meste
av arbeidet med dem. Han har
dessuten sørget for å føre hesteinteressen videre i familien.
– Datteren min, Karoline på 12
år, har egen hest nå. Hun har fått
en ponni, og det er naturligvis
stor stas, sier han med stolt blikk.
Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
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veratank.no
Tlf. 92 41 98 00

På kanten

Geografisk uvilje

Gårdbrukeren på Gjøvik ville sette kalv på en av kuene sine, hentet
ut oksen fra et langvarig sølibat i båsen sin og fikk plassert de to
dyrene i samme innhegning. Men da oksen virkelig begynte å vise stor
interesse, satte Dagros seg ende ned på baken og var ikke til å rikke.
Gårdbrukeren mente det hele skyldtes dårlig kjemi de to husdyrene
imellom og søkte hjelp på nabogården. Der hadde de også en fyrig
okse. Velvillig hentet nabobonden fram sin okse fra båsen og plasserte
den i samme innhegning som Dagros.

Sudoku

Løsning kommer i neste nr.
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Da så denne oksen også begynte å vise stor interesse, satte Dagros
seg på nytt rett ned på baken og var ikke til å rikke nå heller. De to
gårdbrukerne skjønte først ingenting, men så gikk det opp et lys for
naboen.
- Du har vel ikke muligens kjøpt denne kua på Koppang?
- Jo, det har jeg faktisk, men hvordan i all verden kan du vite det?
- Du skjønner, kona mi kommer også derfra.
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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.

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

Kontakt oss på 08880 eller se storebrand.no/mef

AM krøsset
Vinneren får fem flax-lodd.
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Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen,
Pb. 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 4. august
merk konvolutten “Krøsset”
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MICROTRENCHING – nytt og miljøvennlig alternativ for legging av fiberbredbånd.

Bredbåndsaga er utviklet av Firma Sverre Hellum & Sønn AS og har revolusjonert måten å legge fiberbredbånd i
asfaltert vei, både miljømessig og kostnadsmessig, uten graving og asfaltering.
Metoden for tetting av fresesporet er utviklet av QPS Trading AS som leverer komplett fugeutstyr innmontert i en
praktisk og solid henger. Fugemetoden garanterer en 100 % tett fuge med varmtflytende fleksibel fugemasse.
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om metoden og utstyret.

Teglverksveien 79, pb. 90
3056 Solbergelva
Tlf: +47 32 23 09 38
Mail: ove.holmen@qps.as
Web: www.qps.as

Sverre Hellum & Sønn AS
Jericoveien 28D
1067 Oslo
Tlf: +47 23 17 81 00
Mail: hansp.@hellumdiamant.com
Web: www.hellumdiamant.com
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UNN BEDRIFTEN
DIN SKADEOPPGJØR
SLIK DET
BURDE VÆRE.
Det aller viktigste med en forsikring er det som skjer etter at en skade har skjedd. Hvordan du blir møtt
av forsikringsselskapet, hvor smidig det fungerer, og hvor raskt du kan få i gang virksomheten igjen. Det
er dette som er vår spesialitet, skadeoppgjør slik det burde være:
1. Du melder enkelt fra om skaden på vår hjemme
side (vil du heller ringe, går det selvfølgelig
like bra).
2. Vi tar over ansvaret. Vi løser mer enn halv
parten av alle saker innen 24 timer, og ved
en større skade er vi på plass innen tre timer.
Dessuten får du en egen kontaktperson som tar
hånd om saken din hele veien.

www.if.no/bedrift
02400

3. Vi kontakter de spesialistene du trenger og
sørger for at de kommer til deg. Ettersom vi tar
hånd om flere skader enn noen andre (1,4 mil
lioner i året) har vi skaffet oss bransjens aller
beste partnere.
4. Du får hele tiden informasjon om hva som
skjer og kan konsentrere deg om bedriftens
egentlige virksomhet i ro og mak.

Rolig, vi hjelper deg.

DEN NYE D-SERIEN GRAVEMASKINER

TØFFERE ENN
NOENSINNE
Volvo Maskin AS
Telefon: 66 81 86 86
Telefaks: 66 81 86 79
www.volvomaskin.no

Volvos gravemaskiner har vært markedsleder i Norge i mer enn 10 år på rad.
Et unikt førermiljø, lavt dieselforbruk, enkel tilgang for service, god kvalitet
og høy annenhåndsverdi har bidratt til maskinenes popularitet. Nå kommer
D-serien av de populære maskinene med større motorer, mer krefter og kortere
syklustider. Resultatet er økt produktivitet og flere tonn pr. liter diesel. Maskinene
er forsterket på en rekke punkter, blant annet bom, stikke og undervogn.
Oppgradert og ROPS-godkjent Care Cab førerhus gir enda bedre førerkomfort.

