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Din totalleverandør av demoleringsutstyr

Det er viktigere enn noensinne å ta hensyn til miljøet ved et
rivningsprosjekt.
Rivningsfirmaer må holde lyd og vibrasjonsnivå så lavt som mulig. De må også
garantere presisjon i selektiv demolering og sortering, håndtere betong,
armering og til og med stålbjelker i en og samme prosess.
Atlas Copco har det komplette utvalg av utstyr for hele demoleringsprosessen,
fra pigging og knusing til riving, sortering og lasting. Utstyret er dimensjonert
for harde og langvarige økter med høy gjennomslagskraft og kan derfor klare
ekstremt kraftige og langvarige belastninger.
Løsningen er hydrauliske hammere, sakser, knusere og sorteringsgrabber fra
Atlas Copco.
Atlas Copco Anlegg og Gruveteknikk AS
Telefon 64 86 03 00 Fax 64 86 03 30
www.atlascopco.no

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

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.

08 Moxy MT 41, 2871 t, ryggekamera, sentralsm., stor baklem, varme
i kasse. Kr. 1.190.000,-. Ref. 3926.

96 Volvo FH 12 420, manuell gir,
Scansler maskinkjerre, 2007-model, avtagbar svingskive under
platting. Kr. 430.000-. Ref. 3969.

97 Volvo EW 150C, tilleggshydraulikk, rotortilt.
Kr. 199.000,-. Ref. 3823.

83 Svedala 26 finknuser,
aggregat i container. Kr. 180.000,-.
Ref. 3824.

08 Case 821 E, 3. funksjon, AC,
HK, skuffe. Kr. 670.000,-. Ref.
3995.

98 Scania 144 G 6x4 kombibil,
639.000 km, manuell gir, parabel,
retarder, sandstrøere.
Kr. 350.000,-. Ref. 3911.

87 Caterpillar IT 28 B, 3. funksjon, pallegaffel, HK, skuffe. Kr.
155.000,-. Ref. 3997.

00 New Holland TS 115 m/
turbo, 5100 t, clutchfritt vendegir,
fronthydraulikk. Kr. 250.000,-.
Ref. 3904.

96 Hydrema 910, 8030 t.
Kr. 250.000,-.
Ref. 2319.

08 Keestrack Combo, 770 t,
Hardox topplate, 6 forskjellige
duker. Kr. 690.000,-. Ref. 3782.

04 Tamrock Axera T08 S – 290C,
1855/1945 t, compressor 3860 t.
Kr. 1.250.000,-. Ref. 3950.

06 Kubota U 50-3 Q, 3005 t, HK,
tilleggshydraulikk, 2 skuffer, skjær.
Kr.270.000,-. Ref. 3892.

06 Mustang 2076, 338 timer. Kr.
180.000,-. Ref. 3953.

06 Caterpillar 966H, 9850 t, AC,
skuffe, sentralsmøring, vekt. Kr.
870.000,-. Ref. 3966.

85 Caterpillar 926, 12500 t. Kr.
165.000,-. Ref. 3960.

www.plustech.as
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NISSAN NAVARA
190HK ELLER 231HK V6

STERKEST
UANSETT!

Nissan Navara leveres med klassens sterkeste motorutvalg. 2,5 dCi, 190 hk og
450 Nm dreiemoment og 3 tonn tilhengervekt leveres i både King Cab og
Double Cab versjon. Double Cab kan også leveres med en helt ny 3,0 V6 diesel
med automatgir, 231hk og 550Nm. Nye Nissan CONNECT Premium navigasjonssystem med touch screen og ryggekamera finnes som tilvalg.
Veil.pris levert Drammen inkl. lev.omk. med kr. 8 900,-. Med forbehold om endringer og trykkfeil.
Bilen på bildet kan ha ekstrautstyr.

PRIS FRA KR.

264 700,SOM VAREBIL EKSKL.MVA.
PRIS INKL.MVA. 309 200,-

leder

INGEN GRUNN
TIL BEKYMRING
Maskinentreprenører med spesielt god hukommelse vil kjenne
igjen ovennevnte tittel fra Anleggsmaskinen nr. 10/2010, sidene
24 og 25. Supplert av et fotografi av en energisk Kåre Valebrokk
som fra talertolen under Loendagene for ett år siden beroliget
maskinentreprenører som måtte bekymre seg om framtida. Den
tidligere anleggsmaskinselgeren, avisredaktøren og TV 2-sjefen viste
med sin særegne og ”bløde” språkdrakt til mange forvirrende og
skremmende utspill i trykt presse og andre medier om uhyggelige
konsekvenser av blant annet formueskatt, sviktende oljeinntekter og
andre svartmalende faktorer spredt av aktører med ståsted i mange
forskjellige miljøer med ulike interesser.
Valebrokk påpekte spesielt at flere regjeringer har drevet butikken
Norge på gamlemåten med mål å betale alle utbygginger og
investeringer i samfunnet kontant – eller aller helst på forskudd.
Begrunnelsen fra politisk hold har vært, understreket Valebrokk, at
oljereservene både på norsk sokkel og i verden for øvrig, tar slutt om
et par tiår, og at vi må spare oljefondet til kommende generasjoner. I
Loen spådde derimot Valebrokk bena vekk under det politiske Norge
og var skråsikker på at nye oljereserver ville dukke opp på norsk
sokkel, og det minst like mye som Statfjord A alene har forsynt landet
med.
Det skulle ikke gå mer enn et snaut år før spådommene slo til. Bare
skatteinntektene til staten for de to helt nylige funnene Skrugard
i Barentshavet og Aldous Major vest av Stavanger vil utgjøre to
ganger statens inntekter på all skatt som hvert år betales på inntekt
og formue i Norge. Over mange år snakkes det følgelig om enorme
milliardsummer. Fordi Aldous-feltet rommer 1.200 milliarder fat olje
og Skrugard rundt 500 milliarder fat, tilsvarer de to funnene alene
like mye olje som all verdens kjente oljereserver i inneværende år.
Funnene er dessuten hver for seg de største siden 1980-tallet på norsk
sokkel. Og dagens boring på Aldous Major North ventes å avdekke
nye funn på inntil 300 millioner fat-ekvivalenter.
Disse enormt store mengde- og tallverdiene er framhevet av
ledende olje- og økonomieksperter, og er ikke en del av Valebrokks
spådomskunster. Hvordan det politiske Norge så har tenkt å forvalte
denne nyoppdagede oljerikdommen er ingen gitt å si noe om i
dag. Men det bør i alle fall kunne fastslås at årevis med bastante
påstander om at Norges oljealder går mot en snarlig slutt, og at vi uten
begrensning må spare oljefondet til kommende generasjoner, ikke
lenger har vanntette skott. En samlet norsk maskinentreprenørbransje
står i alle fall klar til å utnytte noe av merinntektene med ressurser,
mannskaper, maskiner og kompetanse til å sette grabben i jorda og
intensivere utbygging og modernisering av landets infrastruktur i
form av vei, bane, vann og avløp. En slik ekstra satsing vil helt sikkert
kommende generasjoner også sette enormt stor pris på.
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Spisser
VA-PROFILEN
Drikkevann verdt to milliarder kroner forsvinner
hvert år gjennom lekkasjer fra landets mange
kommunale drikkevannsanlegg. Vann- og avløpssektoren er derfor et av hovedområdene som nå
spisses mer og mer blant medlemsbedrifter i Maskinentreprenørerens Forbund (MEF).

Tett på Tor-Erik Olimb (foran) og Carl Christian Sibbern har
gått sammen for å legge enda flere felles krefter i vann- og
avløpsutfordringene i Norge. (Foto: Odd Borgestrand)

Et ferskt eksempel er Kristian
Olimb AS i Råde som realiserer nye løsninger tilpasset
både tidsmessig ny teknologi
og sterkere samarbeidsformer
for å gå inn i vann- og avløps
(VA)- utfordringene med økt
styrke.
Den velrenommerte VA-bedriften omorganiserer egen virksomhet med enda større fokus
på gravefri rørfornyingsteknologi – også kalt NoDig – ved
å innlemme Oliner System AS
som en det av bedriftens fra
før omfattende aktiviteter på
VA-området. Samtidig tas enda

en metode innen rørfornying i
bruk. Det blir mye å holde styr
på etter hvert.
- Som entreprenør er det alltid
utfordringer av forskjellig type
som skal løses. Når løsningen
er en realitet og jobben utført,
glemmer vi gjerne frustrasjonene som tok tid og krefter
i prosessen, sier konsernsjef
Tor-Erik Olimb i Olimbgruppen til bransjebladet RehabNytt.
Sammenheng
Fusjonen og styrkingen av
markedskonseptet innen VA

faller naturlig inn i en strøm
av rapporter om lekkasjer fra
kommunale vannverksledninger og foreldede avløps- og
overvannsanlegg over hele
landet.
Ifølge en fersk undersøkelse av
Mattilsynets vannverksregister
i regi av MEF viser tallenes
tale at samlede lekkasjer fra
norske vannverk er rekordhøye. Ifølge Mattilsynets
statistikker ligger lekkasjeprosenten på 37,25 blant landets
20 største vannverk, men uten
at prosenttallene alene forteller
hele sannheten. Faktiske for-
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hold målt i rene kubikkmeter
vann er ennå mer nedslående,
viser det seg.
Selvstendige aktører
Når de to selskapene parallelt
med denne type dystre rapporter fusjonerer og samles under
samme tak ved hovedkontoret i
Råde, omstruktureres samtidig
basisfirmaet Kristian Olimb AS
ved å la et tett samarbeid bli
enda tettere.
- Vi mener fusjon er en fordel
for begge selskapene, både
innen ledelsen og for våre nå
drøyt 100 medarbeidere på ut-

Norgeodesi AS
kompetanse- og
utstyrsleverandøren
- som er med hele veien!

GL 522
førersiden, sier Tor-Erik Olimb.
Etter fusjonen opererer selskapene Olimb Offshore, Olimb
Rørfornying og Oliner System
fortsatt som selvstendige aksjeselskaper, men under fellesnavnet Olimb-gruppen der
Tor-Erik Olimb forblir sjef for
det som nå er blitt et konsern.
De som inntil nå har forholdt
seg til Oliner-navnet vil imidlertid måtte leve med at akkurat
det firmanavnet forsvinner,
med unntak for utenlandske
aktiviteter.
Bredere satsing
Forsvinner gjør derimot
ikke tidligere Oliner-sjef
Carl Christian Sibbern, som
blir daglig leder for den nye
Olimb-gruppen. For fire år
siden etablerte Sibbern Oliner
System-selskapet sammen med
faren og et par andre aktører.
Selskapet var blant annet først
ute med Teknisk Godkjenning
for innvendig rørfornying.
Samtidig med fusjonen utvider
Olimbs rørfornyingsavdeling
virksomheten med utblokking
av eksisterende rør som et nytt
arbeidsfelt.
- Vi er i dag en stor aktør på
VA-området. Utblokking av
eksisterende rør er derfor en
naturlig utvidelse. Vi ser fram
til å ta opp konkurransen med
andre etablerte aktører, fastslår
Tor-Erik Olimb.
Prosentvise gråsoner
For VA er det neste store området der norske maskinentreprenørselskaper må inn å bøte på
skader som blant annet skyldes
fornyings- og vedlikeholdsforsømmelser gjennom flere tiår.
Det finnes nemlig gråsoner i
statistikker også på lekkasjeområdet, og noe er betydelig
verre enn tallenes tale nå og da
viser.
For eksempel fordi Oslo

kommune forvalter den absolutt største vannleveransen i
Norge med hele 98 millioner
kubikkmeter vann, men har en
lekkasjeprosent på ”bare” 21
prosent. På statistikken reduserer dermed Oslos ”lave” lekkasjeprosent helhetsbildet fra
37,25 prosent til ”bare” 32,7
prosent på landsbasis, selv om
antall lekkende kubikkmeter
er enormt høyt, som anført
ovenfor.
Milliardtap
MEF er bekymret for utviklingen som arbeidsgiverorganisasjon for de fleste bedriftene i
Norge med spesialkompetanse
og teknologi til å ta i tu med
forsømmelsene.
- Overført på landsbasis betyr
tallene i Mattilsynets register
at minst 250 millioner kubikkmeter drikkevann renner
ut i grunnen hvert eneste år.
Foruten risiko for helsefarlig
vann og dårlig leveringssikkerhet betyr lekkasjene også store
økonomiske tap, sier MEFs
administrerende direktør Trond
Johannesen i en kommentar.
- Situasjonen fører igjen til at
det må bygges større vannforsyningsanlegg, og avløpssystemene må også dimensjoneres
opp for å ta unne vann fra
vannrør som lekker ut i avløpene.
Oppå dette igjen pålegges
gradvis innbyggerne i landets
mange kommuner å installere
vannmålere for å redusere sløsingen. Samtidig renner vannet
rett ut av kommunenes egne
rør.
- Med et gebyr på for eksempel
8 kroner per kubikkmeter går
drikkevann verdt to milliarder
kroner tapt hvert eneste år,
påpeker Trond Johannesen.
Tekst og foto
I svein erik madssveen

Laser LL100

2-fallslaser med Grade Match
som automatisk finner det aktuelle fallet mellom to punkter.
Leveres med fjernkontroll,
lasermottaker med høydeangivelse i millimeter og
oppladbare batterier.

Helautomatisk planlaser med
manuelt fall. Komplett i koffert
med lasermottaker, stativ og
nivellerstang.
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Alt i en koffert!

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.

Vi treffes på Loen-dagene!
Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no
4
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Kommunalteknikk nr. 05 – 2011

MEF har ordet

Økt satsing
på samferdsel
vil gi store
gevinster
Dersom vi i Norge får økt satsing på samferdsel, og særlig veg
og jernbane, vil det gi store samfunnsmessige gevinster; bedre
framkommelighet, besparelser både for enkeltpersoner og næringsliv og
ikke minst økt trafikksikkerhet.
I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) presenterer
Regjeringen sin strategi for transportpolitikken. Transportplanen har en
planperiode på 10 år, men revideres hvert 4. år. Neste planperiode er for
perioden 2014-2023 og Stortingsbehandlingen vil bli våren 2013.
Arbeidet med NTP 2014-2023 startet i februar i fjor. Statens vegvesen,
Jernbaneverket, Kystverket og Avinor utarbeider et faglig grunnlag
for departementets arbeid med stortingsmeldingen. Arbeidet er nå
inne i planfasen, det vil si en prioriterings- og planleggingsprosess før
planforslaget leveres til Samferdselsdepartementet i februar 2012.
Vi i MEF har store forventninger til NTP 2014-2023. Det er allerede
kommet positive signaler om økte investeringer og om at vegforfallet skal
stanses. Det legges opp til en satsing på veg over hele landet og også til
satsting på jernbane, spesielt i det sentrale Østlandsområdet.
Hvis de signalene vi så langt har hørt blir omgjort til reelle bevilgninger
vil dette, i tillegg til de store samfunnsmessige gevinstene, også gi MEFbedriftene gode muligheter. Det vil komme både store, mellomstore og
mindre arbeider som bedriftene kan konkurrere om. Midlene må komme
både til riksveg- og fylkesvegnettet.
Det har lenge vært klart at en stor og viktig hindring for rask og effektiv
utbygging av samferdsel er de langdryge planprosessene. I dag tar det
gjennomsnittlig 10 år fra planleggingen starter til vegen er bygd. Denne
planleggingstiden må etter MEFs mening reduseres til maksimalt 5 til 7
år. MEF mener at NTP 2014-2023 også må inkludere en plan for hvordan
planprosessene kan effektiviseres.
Vi i MEF har fulgt og følger arbeidet med NTP og vi bidrar med våre
innspill i ulike fora. Stortingsbehandlingen av NTP 2014-2023 vil foregå
våren før neste stortingsvalg. Da skal vi gjøre det vi kan for at partiene
og politikerne forplikter seg til å følge opp de ambisiøse målene som
forhåpentlig blir vedtatt.
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juridisk Høyesterett aksepterte bruk av

GPS logg i oppsigelsessak

En renovatør i bedriften Avfallsservice AS ble sagt opp i 2010 fordi han ifølge arbeidsgiveren gjentatte ganger hadde tatt uforholdsmessig lange og unødige pauser i arbeidstiden, med den virkning at han ikke ble ferdig med tømmingen innen fastsatt
arbeidstid, og dermed tilegnet seg overtidsgodtgjørelse uberettiget.
Den ansatte protesterte mot oppsigelsen, og saken har vært behandlet
av Nord-Troms tingrett i sommer. Retten kom etter en samlet vurdering
til at det var saklig grunnlag for oppsigelse. Et sentralt spørsmål i saken
var om arbeidsgiver kunne benytte seg av GPS-loggen for å bevise den
uberettigede overtiden. Arbeidsgiver hadde nemlig sammenlignet opplysninger i GPS-systemet med timelistene for å avdekke forholdet.
Bakgrunnen for saken var at renovasjonsbedriften Avfallsservice AS
et par år tidligere hadde innført GPS-systemer i bilene sine. Formålet
med innføringen av systemet var å få på plass en effektiv administrasjon og drift. Dataene skulle også benyttes til å utarbeide arbeidsplaner
og normere tidsforbruket på rutene. Det var på de rene at bedriften for
dette formålet var lovlig etter personopplysningslovens bestemmelser.
Når det gjelder hva som er gyldig behandlingsgrunnlag for sporingsverktøy, viser jeg for øvrig til min artikkel i AM nr. 2/2011.
Helt grunnleggende ved bruk av et sporingsverktøy, slik som GPS,
er at bedriften kun kan benytte dette til sitt angitte formål innen lovens
ramme, og dersom man ønsker og benytte sporingsverktøyet til noe
annet enn det angitte formål, må man på forhånd i det minste innhente
samtykke fra de ansatte.
Det var ikke innhentet samtykke i denne saken. I oppsigelsessaken
ble det som nevnt, et sentralt spørsmål om hvorvidt disse opplysningene
som ikke var en del av det opprinnelige formål kunne benyttes som
bevis i selve stillingsvernsaken.
Arbeidstakeren protesterte mot at beviset kunne benyttes i
oppsigelsessaken
Renovatøren ved sin prosessfullmektig begjærte derfor beviset arbeidsgiver hadde skaffet seg fra GPS-loggen avskåret etter tvisteloven
§ 22-7, da man anså dette beviset som skaffet til veie på en ”utilbørlig måte”. Saken ble deretter behandlet i både Nord-Troms tingrett og
Hålogaland lagmannsrett, som begge kom til at det ikke fantes grunnlag
for å avskjære beviset i oppsigelsessaken. Lagmannsrettens kjennelse
ble deretter anket til Høyesterett.
Ved avgjørelse av 19. mai 2011 kom Høyesterett til at anken ikke
kunne føre frem og sluttet seg til lagmannsrettens avgjørelse. Beviset
ble derfor tillatt ført i stillingsvernsaken. Det vil si at arbeidsgiveren
fikk anledning til å legge frem dataene fra GPS-loggen som bevis på
den ansattes opptreden.
I lagmannsrettens begrunnelse fremkom blant annet at det var på
det rene at Avfallsservice AS ikke på noen måte hadde lovlig adgang
til å innhente slike opplysninger, verken etter personopplysningsloven (gyldig behandlingsgrunnlag) eller arbeidsmiljølovens bestem-

melser om kontrolltiltak i virksomheten.
I rettens begrunnelse ble det fremhevet at beviset kunne ha vært lovlig innhentet dersom bedriften hadde gjennomført drøftings- og informasjonsplikten etter kontrolltiltaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven.
Retten anså videre at føring av beviset ikke ville føre til krenkelse av
tungtveiende rettssikkerhetshensyn, herunder personvernhensyn. Selv
om det kunne oppleves som krenkende for den ansatte, kunne ikke retten finne og legge vekt på dette, særlig når arbeidstakeren allerede var
klar over at slike opplysninger faktisk ble registrert. Endelig anså retten
beviset som svært viktig for å opplyse saken.
Hva betyr dette for arbeidsgiverne?
I første omgang innebærer dette at en arbeidsgiver vil kunne ha mulighet til å benytte seg av opplysninger generert i en sporingsenhet, uten
at dette nødvendigvis harmonerer med angitt formål for bruken, eller at
det er hjemlet i kontrolltiltaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven.
Hvorvidt ethvert tilfelle av misforhold mellom førte timelister og
den informasjon GPS-loggen gir, medfører grunnlag for oppsigelse, kan
man ikke utlede av dommen til Nord-Troms tingrett. Enhver oppsigelsessak har sitt eget selvstendige faktum og må vurderes etter dette.
Som arbeidsgiverorganisasjon er MEF svært opptatt av at medlemsbedriftene følger det til enhver tid gjeldende regelverk, hvilket innebærer at MEF oppfordrer medlemmene til å benytte sine sporingsverktøy
kun til angitte og lovlige formål.
Dersom bedriften skulle ha mistanke om brudd på arbeidsavtalen
fra én eller flere arbeidstakere, og man av den grunn ønsker å benytte
GPS-enhetens data for å kunne bevise slike avtalebrudd, bør bedriften
på forhånd sørge for å gjøre dette lovlig, ved å bruke de bestemmelser
arbeidsmiljøloven har om kontrolltiltak. Dette innebærer god kommunikasjon mellom bedriften og de ansatte eller de tillitsvalgte.
Det er viktig å merke seg at dette er et følsomt område i relasjon til
forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En uoverveid bruk av
den informasjon sporingsverktøyet gir kan gi svært uheldige virkninger
på arbeidsmiljøet i den enkelte bedrift.
Har du spørsmål omkring denne problemstillingen eller har en sak som
gjør at du ønsker å benytte deg av slike opplysninger, anbefales bedriften å ta kontakt med MEFs juridiske avdeling for råd.

Advokat
I Thomas kollerød
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Bruk av advarsler
i arbeidsforhold
Blant de fleste arbeidsgivere er det en vanlig oppfatning at det må
gis advarsler til arbeidstakere, både skriftlige og muntlige, før en
oppsigelse kan finne sted. Arbeidsmiljøloven har imidlertid ikke
særskilte bestemmelser som sier noe om en slik plikt til å gi slike
advarsler før oppsigelse kan skje.
Praksis viser at bruk av såkalte advarsler likevel kan ha stor betydning ved en sak om avslutning av arbeidsforholdet.
Dette fordi en advarsel er egnet til å skape en klarhet for arbeidstaker i forhold til hvilke regler som gjelder, samt hva som
forventes om utførelse av arbeidet, resultater, oppmøte, mv. En
oppsigelse skal ikke komme overraskende på den ansatte, og det er
viktig at arbeidstakeren på forhånd har fått en klar oppfordring til å
endre sin adferd.
En advarsel i seg selv gir ikke grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet. Det er først hvis den ansatte til tross for en advarsel, på
nytt bryter regler og instrukser at arbeidsgiver står sterkere i en
senere oppsigelsessak ved å vise til en tidligere gitt advarsel.
MEF er opptatt av at bedriftene har gode rutiner ved bruk av
advarsel. Før skriftlig advarsel blir gitt, skal den ansatte gis anledning til å uttale seg om det forhold eller hendelse som er bakgrunnen for at advarselen skal gis.
Dette er viktig, fordi arbeidsgiver med dette kan avklare om forholdet beror på en misforståelse eller er av bagatellmessig karakter.
Det anbefales at det skrives referat fra møtet, og at begge parter
undertegner dette.
I en advarsel kan det også være hensiktsmessig å skrive opp hvilke
tiltak som skal følges for å avhjelpe arbeidstakers uønskede opptreden.
I de tilfeller hvor det kan være tale om grovt mislighold av
arbeidsavtalen, eksempelvis ved tyveri, underslag eller ved grov
illojalitet, vil virksomheten ha behov for en umiddelbar avslutning
av arbeidsforholdet. I denne typen saker vil det ikke være nødvendig å bruke advarsler. Dette fordi bruddet på arbeidsavtalen er så
klart og vesentlig at det ikke er nødvendig å gjøre arbeidstakeren
oppmerksom på at det kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.
Det anbefales at medlemmene alltid tar kontakt med juridisk
avdeling før det fattes beslutning om å gå til oppsigelse.

VINTERVEIER
BLIR BEDRE MED
TELLEFSDAL!

K-70

Vår meget effektive bestselger

M-70

”Motorveiplogen” til lastebil,
med aggressiv angrepsvinkel.

Advokat

I Thomas kollerØD
NO-4993 SUNDEBRU
Tel +47 37 11 92 00, Fax +47 37 11 92 01
post@tellefsdal.no

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.

www.tellefsdal.no
For komplett produktoversikt

www.youtube.com/tellefsdalas
For produktfilmer
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attention.oslo.no Foto: Adam Haglund og Anders Bergstedt.

Høyt til værs i byen eller landlig ved vannet?

Uansett hvor stort du bygger vil vi være med på reisen.
Uansett om du reiser kontorbygg i byer eller

samtidig som du oppnår raskere utgiftsføring og

bygger

bedre forutsigbarhet på kostnadssiden.

hytter

på

landet,

lønner

det

seg

å

velge leasing fra SG Equipment Finance når
du skal finansiere bedriftens nye driftsmidler.

Ring gjerne et av våre 16 regionkontorer på

Leasing er velegnet for finansiering av maskiner,

telefon 21 63 20 00 for en samtale om din bedrifts

utstyr og kjøretøy. Din bedrift får tilgang på moderne

finansieringsbehov. Du kan også prøve våre leasing-

og effektivt utstyr uten å binde egenkapitalen,

kalkulatorer på sgfinans.no.

statistikk anleggsindeks

Fortsatt vekst i bygg
og anlegg
Det er vekst i både omsetning og produksjon i bygg og anlegg i 2011.
Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 45 milliarder kroner i 2. termin 2011, en økning på 7,8 prosent sammenlignet med samme periode
i 2010. Det ble omsatt for 22 milliarder kroner innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet i 2. termin 2011, en økning på 7,6 prosent. Spesialisert bygge- og
anleggsvirksomhet omfatter utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det Omsetningen innenfor oppføring av bygninger var på 17,7 milliarder
kroner i 2. termin 2011, en økning på 7,7 prosent sammenlignet med 2010.
Størst vekst i Troms og Vest-Agder
Størst omsetningsøkning hadde Troms og Vest-Agder, med henholdsvis 22,2 og
13,1 prosent. Aust-Agder hadde en nedgang i omsetningen i forhold til i fjor, på 4,9
prosent.
Vekst i bygge- og anleggsaktiviteten
Produksjonen i bygge- og anleggsnæringen gikk opp med 1,8 prosent fra 1. til 2.
kvartal i år, viser sesongjusterte tall. Vekst i anleggsproduksjonen bidro til oppgangen. I anleggssektoren var det en økning i produksjonen på 4,8 prosent fra 1. til 2.
kvartal i år. Den totale produksjonen viste dermed en økning fra 1. til 2. kvartal.
Den totale produksjonen i bygg og anlegg har steget med 2,1 prosent fra 2. kvartal
i fjor til 2. kvartal i år, korrigert for antall virkedager i kvartalene. I byggesektoren
har produksjonen vært stabil det siste året. Anleggssektoren har derimot hatt en økning i aktiviteten på 11,3 prosent sammenlignet med fjoråret.

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet
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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.
Anleggsmaskinindeksen
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusiv førerlønn.
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Forsikring HØYSPENT ERSTATNINGSRISIKO

Ødelagte STRØMKABLER
og KILE-kostnader
Denne gangen skal vi se litt nærmere på kostnader og ansvarsforhold
omkring entreprenørarbeider med graving av grøfter – tilfeldigvis
i forbindelse med et fjernvarmeanlegg - når det samtidig ligger en
høyspenningskabel i nærheten, og det går galt.
En entreprenør på Østlandet hadde påtatt seg arbeid med graving
for fjernvarme. En høyspentkabel i området var peilet. Entreprenøren hadde gravd grøfta for fjernvarmen og gravd grop for en
betongkum. Da kummen skulle settes på plass, var hullet for lite
og måtte utvides. I forbindelse med denne utvidelsen ble kabelen
skadet ved et uhell.
Kostbar reparasjon
Nettselskapet ble varslet, og de sendte ut mannskaper for å reparere kabelen. Etter litt over tre timer var strømforsyningen igjen
etablert. Reparasjonen av kabelen kom på 40.000 kroner, og entreprenøren hadde tenkt å dekke dette selv uten å melde skaden
til sitt forsikringsselskap. Han ble da gjort oppmerksom på at det
ville komme noen tilleggskrav fra nettselskapet, og også ett fra en
industribedrift som hadde fått stans i produksjonen som følge av
strømbruddet.

Og kravene kom:
• Fra nettselskapet: Avbruddsvarighet 209 minutter totalt kr.
397.213 eks. mva
• Fra industribedriften: Avbruddskostnader strømstans kr. 206.374
eks. mva
Da entreprenøren forsto hvor store kravene ville bli, ble skaden
meldt til forsikringsselskapet som overtok den videre behandlingen
av saken. Fra at entreprenøren trodde han skulle betale i underkant
av 40.000 kroner, kom den totale utbetalingen på nesten 700.000
kroner.
Rettslige føringer
Høyesterett avsa i 2005 en dom som har stor praktisk betydning
når det gjelder omfanget av entreprenørers og andre tredjemenns
erstatningsansvar i forbindelse med strømbrudd, forårsaket av
overgraving av kabler i
grunnen eller på annen måte
skader på nettselskapenes
elektriske anlegg.
I dommen slås det fast at
skadevolder i slike tilfeller
ikke bare er ansvarlig for
kostnader i forbindelse med
reparasjon av ødelagte kabler,
men også for det tapet nettselskapet påføres som følge
av at nettkundene ikke får
levert elektrisk energi i den
perioden det tar å gjenopprette strømforsyningen.
Reelle kostnader
Ordningen kalles forkortet
for KILE (Kvalitetsjustert
inntektsramme ved ikke
levert energi). I praksis innebærer KILE-ordningen at
et nettselskap, ved ethvert
strømbrudd og uavhengig av
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varighet, får en reduksjon i selskapets inntektsramme og innebærer
derfor et økonomisk tap for selskapet, såkalte KILE-kostnader.
Kostnadene pådras uavhengig av hva eller hvem som var årsak til
at det aktuelle strømbruddet oppsto. Dermed vil også strømbrudd
som er forårsaket av en utenforstående part, for eksempel en entreprenør i forbindelse med grave- eller sprengningsarbeid, resultere i
KILE-kostnader for nettselskapet.
Tilleggskrav
Kostnadene beregnes etter fire elementer: Type sluttbruker, effektuttak, tidspunkt for avbruddet og varighet. I tilfeller der
nettselskapet pådras et KILE-tap som følge av en utenforstående
entreprenørs handling, vil dette kravet bli stilet til entreprenøren
i henhold til vanlige erstatningsrettslige regler. Et slikt krav vil
komme i tillegg til krav om reparasjon av anlegget. Og ikke nok
med det, en produksjonsbedrift som får en produksjonsstans som
følge av strømbruddet, vil også kunne stille et krav om å få dekket
sitt økonomiske tap direkte fra den som har forårsaket skaden.
Tredjepart
Hvis ellers erstatningsmessige betingelser er til stede, vil dermed
en entreprenør som har gravd over en kabel få krav om dekning av
KILE-kostnader og selvfølgelig kostnader i forbindelse med reparasjon av kabelen. I tillegg vil krav fra en skadelidt tredjemann,
for eksempel en produksjonsbedrift, måtte vurderes i hvert enkelt
tilfelle.

De ulike forsikringsselskaper har litt forskjellige øvre grenser
for summer de dekker under ansvarsforsikringen. Som et råd bør
alle entreprenører sjekke hvor høy denne summen er i nåværende
selskap. MEF-medlemmer forsikret i If har en forsikringssum på
inntil 20 millioner kroner.
Forholdsregler
Med denne saken som eksempel kan en tenke seg at andre uhell
ved ødelagte strømkabler lett kan få en kostnad på flere millioner
kroner. Hvilke krav kan en tenke seg om hovedstrømforsyningen
til Gardermoen lufthavn blir ødelagt?
Det viktigste en entreprenør kan gjøre for å unngå slike krav, er
rett og slett å gjøre mest mulig for ikke å komme i ansvar. Det vil
si for eksempel graving kun med representanter for nettselskapet
til stede, eller at det i det minste tas kontakt med nettselskapet for
påvisning av kabler og elektriske anlegg i det aktuelle området,
forut for iverksettelsen av gravearbeider. Og selvfølgelig må det
utvises stor grad av forsiktighet ved arbeid i nærheten av strømkabler.
Tekst

I ULF MICHAELSEN

Salgssjef If, Allianser Bedrift
Illustrasjonsfoto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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INNERSVINGE
SVINGEN
Tok

På Svingen

I svein erik madssveen

I fjor høst hoppet alle de store anleggsmaskinleverandørene av i Svingen - det årvisse anleggstreffet i
Halden. I messe nummer 20 på rad var de tilbake i fullt monn med flere maskinpremierer.

Hjertelig tilbake Ivar Holth storkoste seg sammen med Petter Åsvestad og andre potensielle maskinkunder for 19. år på rad i Svingen pukkverk.
Også de andre store leverandørene var tilbake med fullt mannskap.

- Det er deilig å være tilbake. Jeg har vært her i Svingen pukkverk
hvert bidige år siden det aller første arrangementet i 1991. Unntatt
i fjor, da vi altså måtte stille på sidelinja, sier maskinselger Ivar
Holth i Pon Equipment.
Sammen med gode kolleger i eget firma og fra konkurrerende
maskinimportører har han alltid funnet den gode stemningen på
anleggstreffet i Østfolds sørligste by.
- Det var ikke vi maskinselgere som bestemte at det ikke ble noe

oppmøte i Svingen i fjor, men den øverste ledelsen hos alle de
store importørene, minner Ivar Holth om. Denne gangen stilte han
blant annet med tre helt nye gravemaskinmodeller, korthekkerne
Cat 303.5D CR (4 tonn) og 305.5D CR (6 tonn), samt åttetonneren
308D.
Avgjort i fellesskap
Beslutningen om å hoppe av i Svingen i fjor ble tatt av importø-
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INGEN på

Premiere Pon Equipment viste fram tre nye beltegravere; 303.5D CR, 305.5D CR og 308 D.

rene organisert i Maskingrossisternes Forening i fellesskap, og
skyldtes offisielt at satsingen på Vei & Anlegg året før var formidabel og sammenfallende med flere andre store messer i 2010 og
etterdønninger av finanskrisen.
- Jeg hadde planlagt å feire 20-års jubileum her i år sammen med
arrangør MEF avdeling Østfold, men må altså nøye meg med
19-årsfeiring. Det ble en liten strek i regninga, men det er jo veldig
trivelig her likevel. Til og med det kraftige regnværet over Østlandet denne helga har sneiet unna Halden, sier Ivar Holth.
Og selv om messen i nasjonal målestokk nok er relativt liten, har
det alltid vært nyheter å finne. Så også i år.
VM-konkurranse
Oppmøtet lørdag og søndag denne første helga i september var
samlet sett ikke like tett som mange har vært vant til tidligere.
Mye skyldes tøff konkurranse med direktesendt fjernsyn fra VM
i friidrett og finaleomganger med trekkplastre som Andreas Thorkildsen, Jaysuma Saidy Ndure og Usain Bolt.
- Dessuten var ikke folk lenger nord i fylket og i Oslo-området
klar over at regnværet holdt seg unna Halden. Likevel har vi fått
mange gode tilbakemeldinger. Stemningen var riktig god, og alle

som møtte fram i Svingen pukkverk har hatt det svært så trivelig,
oppsummerer messegeneral Jon Stenrud i MEF avdeling Østfold.
Mulig tilpasning
Styremedlem og medarrangør Jan Olav Lindhaugen i MEF avdeling Østfold har notert bakgrunnen for maskinimportørenes massive fravær i fjor, og har en viss forståelse for at det kan by på
både økonomiske og logistiske utfordringer når vel mange maskinmesser nå og da skal betjenes tett på hverandre i sommersesongen
samme år.
Likevel ble Svingen-treffet i fjor en stor suksess, i og med at en
rekke andre leverandører steppet inn på de mange ledige plassene. Ikke minst ble fjorårets Halden-treff en massiv lastebil- og
transportmesse, i og med at alle de store lastebilimportørene var på
plass. Det er ellers ikke plass til full bredde for både anleggs- og
transportbransjene samtidig i Svingen pukkverk.
- I 2012 har vi både Intermat i Paris og Vei & Anlegg på Hellerudsletta.
Kanskje vi bør vurdere å stå over Halden-treffet hvert tredje år i
samband med Vei & Anlegg. Nye løsninger er oppe til vurdering,
men ingen ting er avgjort, sier Jan Olav Lindhaugen.
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ABELCO
satser i
NORGE

- Ja, nå er vi på full fart inn i Norge, bekrefter administrerende direktør Mikael Andersson under den offisielle premieren med egne
maskiner på norsk jord.
Anleggstreffet i Halden ble plukket ut som debutarena etter tips fra
folk som kjenner det norske markedet ut og inn, ifølge maskinselger
Lars Andersson, for øvrig ikke i slekt med ”värkstellande”.
- Planen er at jeg som reisende med egen bil blir Abelcos begynnende representasjon i Norge med markedsføring og salg, avslører
Lars Andersson.
Maskinene leveres i størst mulig grad rett til kunde fra fabrikk.
- I Sverige finnes tilgang på 40 maskinmerker for anleggsbruk, men
få vet at Abelco har rundt 20 prosent av markedet for minigravemaskiner, og at dette markedet slett ikke domineres av store produsenter
som Cat, Volvo, Hitachi og liknende. Nei, det er fire andre merker
som har hånd om minimaskinmarkedet i Sverige: Kubota, TakeJob,
Hanix og Abelco. Alle leverer over 100 maskiner hver i året, sier
Lars Andersson.
Abelco Nordic står dessuten for egenproduksjon i Sverige av alt av
skuffer, skjær, telepigger og annet tilbehør til maskinene som selges.

Etter åtte års satsing i det svenske markedet kaster nå Abelco Nordic AB sine
øyne på det norske markedet med 18
maskinmodeller fordelt på 12 gravemaskiner og seks hjullastere. Anleggstreffet

Tilpasset Norden
Abelco er opprinnelig et helkinesisk merke som ble med i den store
eksportbølgen av maskiner som smått om senn begynte å skylle ut
fra Kina for en ti års tid siden.
- Men nå er det ikke mye kinesisk igjen
i Abelco-maskinene. De produseres rett
nok i Kina på lik linje med svært mange
andre maskiner, men det er vi som har
konstruert og tilrettelagt for alle gjeldende spesifikasjoner og krav til bruk i
Norden for hver enkelt modell. Vi står
bak utvikling, konstruksjon og design av
alle de viktigste komponentene, og foreskriver også kravene som sikrer bruk av
miljømotorer, sier teknisk superkyndige
Peter Augustsson med mest fast tilhold
på hovedbasen i Bengtsfors i Dalsland,
og derfra fôrer Lars Andersson med
maskiner.
- Det som ikke utføres av endringer ved
fabrikken, gjør vi selv før maskinene leveres til sluttkundene, sier Augustsson.

i Halden ble premierearena.

Upløyd mark Lars Andersson vil hurtigst mulig bli kjent
med norske brukere av anleggsmaskiner i de laveste
vektklassene.

Slengere fra før
Til anleggstreffet i Halden hadde trekløveret med seg en XC40D-graver (3
tonn) og bestselgeren ZL 60 (1,7 tonn)
blant Ablecos hjullastere i Sverige.
- Modellseriene spenner fra henholdsvis
1-13,5 tonn for gravemaskiner og 1,7-30
tonn for hjullastere, sier Mikael Andersson, men viser til at det er
størrelser opp til 8 tonn som utgjør de sterkeste kortene i paletten.
Maskinmerket Abelco er ikke helt ukjent på norsk jord. Sporadisk
har et og annet slengereksemplar blitt tatt over grensen fra broderfolket i øst av enkeltstående maskinagenter.
- Det er riktig at det finnes Ableco-eksemplarer fra før i Norge. Men
det er først nå vi satser i det norske markedet med full oppfølgingspalett fra markedsføring, salg og service til dekning i ettermarkedet,
sier Mikael Andersson.
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HØSTJAKT
på LÆRLINGPLASS
Mange elever på VG2 Anleggsteknikk har i disse dager starten jakten på lærlingplass i områder med geografisk tilknytning til sin videregående skole.

Jegere Stian Karlsen, Ole Marius Eng, Even Buer Nordli og Jo-Inge Ørka kjørte en Hitachi hjullaster etter tur i
Svingen pukkverk under en pause i jakten på utplasseringsbedrift.

Anleggsmaskinen kom i Svingen pukkverk tilfeldigvis over fire
elever ved Kalnes videregående skole som allerede nå søker kontakt med representanter for godkjente lærebedrifter, fortrinnsvis i
Østfold.
Av de fire hadde Stian Karlsen allerede sikret seg plass hos Sarpsborg Park & Anlegg.
- Vi andre er ikke kommet så langt ennå, men satser for fullt på
utplasseringsuka vår senere i høst. Det sies at det er enklere å
komme til en ordning om lærlingplass etter endt skolegang hos
bedriften vi skal ha utplassering hos mens vi fortsatt driver med
teoretisk opplæring, sier Even Buer Nordli.
Det sekundære oppdraget under besøket i Svingen pukkverk var
selvsagt å få nærkontakt med noen av de mange maskinene på
stedet.
- Jo, det er forlokkende å få prøve noen av dem, sier Ole Marius

Eng uten at han eller de andre har noen spesielle favoritter.
- Akkurat nå driver vi og håper på noe kjøring med en stor Hitachi
hjullaster. Men vi må ha kyndig tilsyn i hytta, og folk fra Nesta jobber med saken for øyeblikket, sier Jo-Inge Ørka.
OKAB-konsulent Gunnar Lia i Østfold oppfordrer alle bedrifter med
godkjenning for lærlinger til å åpne dørene for mulige kandidater
allerede under høsten opptak av utplasseringselever.
- Hovedopplegget ved skolene er å overlate det meste av denne jakten på utplasseringsbedrift til elevene selv. Det er viktig å stimulere
elevenes egne evner til kontakt- og nettverksbygging. Jeg satser på
at alle godkjente lærebedrifter tar vel i mot ungdommene. Erfaringer
viser at det ikke alltid er like lett å skaffe alle lærlingplass. Men akkurat det er helt avgjørende for å sikre rekrutteringen til anleggsfaglige yrker i framtida, sier Gunnar Lia.
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Dieci i FULL BREDDE
Trucktech AS tar skrittet fullt ut fra utleie og tilfeldige leveranser til fullt salgsopplegg av Dieci
teleskoplastere for anlegg og landbruk.
De italienske teleskoplasterne faller naturlig inn i Trucktechs leveringsprogram, som i årevis har vært lagt opp omkring løfteutstyr som gaffeltrucker, lifter og jekketraller.
- Dieci-merket er relativt ukjent i Norge, men det går noe maskineri på
utleie i tillegg til om lag ti solgte enheter. Nå satser vi imidlertid skikkelig
på hele Dieci-programmet av teleskoplastere som med sitt store utvalg av
tilleggsutstyr har et bredt bruksområde, sier partner Rino Bråten i Trucktech, et firma som ble etablert i 1998 med base i Fredrikstad.
Anleggstreffet i Halden ble en derfor en naturlig premieremesse for teleskoplasterne.
Fjellrensk
Rino Bråten og partnerkollega Magnus Pettersen ser et stort potensial
innen så vel anleggsbransjen som i landbruket.
- Teleskoplastere er fortsatt mest vanlig å se på byggeplasser rundt omkring, men kommer mer og mer inn som en høyst anvendelig anleggsmaskin. Denne varianten for eksempel, Pegasus 50.21 på 17,2 tonn, løftehøyde 24,5 meter og 144 hk Perkins motor med påmontert arbeidsplattform, er fullt ut godkjent for bruk til fjellrensk. En enda større plattform
er tilgjengelig,og begge er radiostyrte med konsoll for montering av den
separate radioenheten på plattformen slik at den kan styres manuelt derfra
i henhold til forskriftene. Til en så vanlig anleggsoperasjon som fjellrensk
er denne kombinasjonen langt rimeligere å bruke enn for eksempel en
diger mobilkran, sier Bråten.

Nykommere Magnus Pettersen og Rino Bråten er i markedet med
italienske Dieci teleskoplastere, her en større Pegasus-variant på
påmontert godkjent arbeidskurv/plattform for fjellrensk.

Stort utvalg
Dieci-lasterne kommer i 35 varianter fra 4,8-17,5 tonn, løftehøyder fra
5,78-24,5 meter og motorer fra produsentene Yanmar, Iveco og Perkins
avhengig av maskinstørrelse, og med ytelser fra 69-144 hk.
En egen heavy duty-serie på fire varianter fra 11,4 til 27 tonn med modellnavnene Samson /Hercules er utstyrt med henholdsvis hydraulisk
eller luftstyrte sikkerhetsbremser og har tillatt brutto hengervekt på opptil
21 tonn. Motorene leverer henholdsvis 127, 144 og 196 hk.
Kraftuttak og trepunkt
Spesialutrustet for landbruket leveres maskinene i egen spesialvariant kalt

Gul trøye
for Lars
Heggem

Agri Plus med trepunktsfeste bak, kraftuttak og tilgang på et utall av
redskapskombinasjoner.
- Agri Plus leveres i 15 modellvarianter fra 4,8-11,4 tonn, og i tillegg i ti utgaver med helt spesielle egenskaper innrettet mot landbruket spesielt. Her kommer motorene utelukkende fra Iveco-NEF, sier
Magnus Pettersen.
Alle maskinene er utstyrt med hydrostatisk drift som standard, og
alle komponenter leveres av anerkjente produsenter, ifølge Rino
Bråten.
- Til forskjell fra mange andre produseres så å si alt til disse maskinene ved Dieci Constructions eget fabrikkanlegg i Montecchio
Emilia i Nord-Italia.

Lars Heggem er velkjent for de aller fleste i knuse- og sorteringsbransjen
etter 25 års virke som selger av knuseverk hos Metso Minerals. Fra og med
15. august var han altså på plass hos Fredheim Maskin med den signalgule
merkevaren Keestrack som hovedprodukt. Svingen pukkverk ble hans første
offisielle møte med messepublikum etter overgangen.

Knusing av stein har vært Lars Heggems spesiale
i 25 år. Og som nyslått AFP’er fortsetter 62-åringen å knuse stein, nå utstyrt med gul trøye som
landsdekkende selger hos Fredheim Maskin AS.

AFP-ordning
Da var allerede hans aller første Keestrack-leverane i havn hos Walan & Engebretsen Maskin på Jessheim i Akershus fylke.
- Jo, det er riktig at jeg er over på en AFP-ordning etter fylte 62, og kom via
nettverket mitt i kontakt med Per Olav Fredheim igjen som jeg kjenner til fra
tidligere. Jeg husket ham som en kar med stort talent fra flere år tilbake da han
søkte jobb hos nettopp Metso Minerals, sier Heggem.
Moxy og Brøyt
Selv startet veteranen opp i anleggsbransjen med salg av Moxy dumpere hos
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Mesternes
MESTER
Maskinfører David Viggo Andersen hos Ivar Nilsen
AS var aller best blant de beste under den faste maskinførerkonkurransen på anleggstreffet i Halden.
En konkurranse om å være best bak stikkene i en gravemaskin er
alltid noe som trekker ivrige maskinførere til seg. Så også i Svingen
pukkverk, der det denne gangen var Pon Equipment som hadde
ansvar for gjennomføringen med både egen gravemaskin og funksjonærer på plass. 20 deltakere meldte seg på, deriblant en gutt på 11 år
som fikk være med forutsatt bistand av en voksen. En liten bolt hengende i et snøre som igjen var festet til skuffen på Cat-graveren skulle
manøvreres ned i tre stålsylindrer plassert rundt omkring maskinen
i ulike avstander. For å få bolten på plass var det nødvendig å bruke
skuffen for korrekt innretning. En uhyre krevende øvelse og langt mer
vrient å få til enn folk flest kan komme til å mene.
Da sistemann var ferdig søndag ettermiddag kunne altså messearrangørene utrope David Viggo Andersen som knepen vinner på tid.
Tor Johansen, også han ansatt hos Ivar Nilsen AS og Glen Hermansen
fra Hermansen Entreprenør AS fulgte på henholdsvis sølv og bronseplass. Premiene var som vanlig skaffet til veie via velvillig samarbeid
med utstillere og leverandører.

Vinnere David Viggo Andersen (i midten), flankert av Tor Johansen og
Glen Hermansen (Foto Jon Stenrud).

Opel ASTRA
MARTIN vs Opel
BEDERVA
Mens besøkende i Svingen pukkverk koste seg med
pølser og grillmat i kom Byrge Aspaas humpende innom i konebilen for å ”hente et lass pukk til kjærringa,”
som han sa det.
Bilen ble annonsert inn som en
Opel Astra Martin, et bilmerke
som vissnok er svært så gjevt som
konebil oppe i trondheimstraktene,
ifølge Aspaas. Opel-sjåføren var
innleid moromann på messa i
Halden både lørdag og søndag, og
under middagen lørdag kveld.
Men i stedet for å laste opp pukk
på en henger, forsøkte stuntmannen
å vrenge opp bagasjeromslokket
med grabben på en gravemaskin
og dumpe massene inn der.
Da det ikke gikk, lempet han like
godt en snau kubikkmeter grus
oppå taket av Astra Martin’en,
Opel Bederva Byrge Aspaas er
som selvsagt tapte seg betraktelig i
neppe rett mann å kjøpe bruktbil
verdi i løpet av de korte sekundene
av, selv ikke en Opel Astra
denne seansen varte.
Martin (Foto Jon Stenrud).
Da støvet hadde lagt seg ble det
ved nærmere undersøkelser konstatert at det dreide seg om en Opel Astra 1,6, raskt omdøpt til Opel Bederva
1,6. Det gikk faktisk litt tid før enkelte besøkende i grillområdet oppfattet
at det hele var et planlagt stunt.
Byrge Aspaas har vært arkivert som aktuelt underholdningsobjekt for
Maskinentreprenørenes Forbund etter en opptreden for forbundets landsmøte som ble avholdt i Trondheim i 2008.

Birger Hatlebakk i 1973, og holdt på med det fram til 1979 da det ble overgang til salg av Brøyt-gravere.
- Men også den visa tok slutt da Brøyt forsvant inn i Åkerman/Volvo-systemet
i 1984. Fra da av ble det Lokomo/Norberg Norway og altså til slutt Metso
Minerals, sier Lars Heggem.
Påvirkning
Selv synes han Metso Minerals med årene har vokst seg litt for stort til at hans
egne egenskaper kunne utnyttes fullt ut.
- Det er ikke alltid like enkelt å holde full oversikt for enkeltpersoner som
har en funksjon i et så stort selskap, og det blir etter hvert få muligheter til å
påvirke. Fredheim Maskin er i mine øyne et lite, men effektivt selskap der jeg
oppfatter at min egen kompetanse kan få betydning for beslutninger som tas,
forklarer Lars Heggem på debutopptredenen sin i Svingen pukkverk.
Skiftet beite Lars Heggem er fra nå av kun å se i gul trøye fra Fredheim
Maskin AS.
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Reis med MEF og Messereiser til Intermat i Paris
Internasjonal fagmesse for utstyr, maskiner og teknikk for bygg- og anleggssektoren

16-19.april eller 19-21.april 2012
16-19.april:
19-21.april:

Valgfri flyreise og individuelt reisearrangement.
Fellesreise med tilrettelagt program og norsk guide.
Ledsagere er også velkomne på fellesreisen.

Kontakt oss for nærmere informasjon:
Messereiser as
tlf 32 24 36 00
MEF v/Bjørg Fossum tlf 22 40 29 10

0F

Gremo 105

post@messereiser.no
bjorg.fossum@mef.no

Gremo 1050 H

www.messereiser.no
www.mef.no

Gremo 1350 VT

Gremo AB • Box 44 • SE-31061 Ätran • info@gremo.se • www.gremo.com
Torbjörn Sjunnesson +46 734 425 214

Portabel energi!

Generatorer fra 8 til 500 kVA

IRM NORGE AS

Transportable kompressorer fra 2–45 m3

Generator med lysmast

Tretjerndalsvegen 58 - 2016 Frogner
Tlf.: 63 84 62 00 - Fax: 63 82 18 10
E-mail:mail@irm-norge.no
www.irm-norge.no

Kampanje:

JCB 8018X
minigraver
med henger

205.000,-

Kampanjetilbudet inneholder:
•
•
•
•
•

S-30 Halvautomatisk HK feste
55 liters graveskuffe med renskeskjær
75 liters hydraulisk pusseskuffe
Maskinhenger med totalvekt 2 500kg
Hydraulisk breddbart understell

JCB 8018 MED HENGER
JCB - Europas største produsent av anleggsmaskiner

Forhandlere:
Østfold / Akershus Øst: Thor Arild Haga 90 18 39 90
Oslo / Akershus Vest / Valdres: Henning Sagholen 99 11 85 18
Rogaland Sør: Årstein Skrettingland 92 22 92 80
Hordaland / Rogaland Nord og S & F: Endre Dyngeland 94 15 88 45
Møre og Romsdal: Øye Maskin 70 04 21 72
Trøndelag / Møre og Romsdal nord: Stig Alte 46 93 93 04
Buskerud: Ove Tuko 97 66 25 00
Vestfold / Telemark: Ingar Aarøe 90 98 71 00
Resten av landet: Rosendal Maskin AS 96 50 90 50
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www.rosendalmaskin.no

profilen

ELEKTRONISK
BAKKEKRIGER

M

askinentreprenører som opplever å grave over en
kabel eller et rør med gravemaskinen sin, angrer nok
på at han eller hun ikke tok budskapet til sivilingeniør
Stian Holte mer på alvor da sjansen bød seg på en eller
annen nylig avholdt anleggsmaskinmesse. For ingen
av alle dem som allerede har skaffet seg et eksemplar
av elektronikkspesialistens egenutviklede lille ”elektroniske ønskekvist”, har visstnok etterpå opplevd å
grave over en kabel eller et rør som ifølge kartet ikke skulle befunnet seg i
bakken.
- Jeg kan jo ikke garantere at alle som har kabelsøkeren min ikke graver
over en kabel.
Jeg kan derimot garantere at hvis boksen brukes og er i orden er sannsynligheten for å grave av noe, veldig liten. Den varsler om det finnes en kabel
eller et rør i bakken, og man kan peile retning og dyp. Det finnes selvsagt
mye mer avansert søkerutstyr, men ikke så lite og hendig og som virker
helt uavhengig av en egen signalkilde, sier Stian Holte.

Navn I Stian Holte
Alder I 69
Bosted I Kongsberg
Stilling I Daglig leder i Holte Electronics AS
Aktuell I Bekjemper rasering av kabler

Det har nesten ikke vært mulig å unngå observasjon av 69-åringen der han
har stilt opp på de aller fleste anleggsmaskinmessene over det ganske land
de to seneste årene. Selv uten bruk av godt synlige blikkfang og effekter
som tiltrekker oppmerksomhet.
- Nei, jeg lærte fort at markedsføring er en svært kostbar prosess, så jeg
må opptre på mer beskjedent vis. Utviklingen av selve produktet derimot,
tar bare av egen tid, og ikke egne penger. Men det er etterhvert blitt mange
09-21-dager mens kabelsøkeren er blitt til.
Stian Holte forsøker nå å leve av sin lille, egenutviklede ”dings” som har
fått døpenavnet CableBuster. Engelsk navn med tanke på de store markedene utenfor lille Norge, ifølge Holte. Så langt er om lag 20 av de omsatte
kablesøkerne solgt i Sverige.
- Det synes jeg er en god begynnelse, sett i et internasjonalt perspektiv.
Kabler og rør i bakken finnes overalt i verden, og alle ligger på et slags vis
og bare venter på å bli gravd over.
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Mange mener innsatsen hans i forebygging av uønskede kabelbrudd er
noe av det viktigste som er gjort på området de seneste årene. Ikke bare
for å skåne nedgravde kabler, men også for å unngå kostbar ventetid for
gravemaskin, lastebiler og mannskaper på at ødelagte kabler og rør skal bli
reparert.
- Jeg føler at jeg har utviklet et nyttig produkt for alle som driver med
gravemaskiner. Ikke koster boksen min all verden heller. Jeg vet ikke hvor
mange lettmetallsfelger til en anleggspickup man får kjøpt for prisen jeg
tar for et eksemplar, men trolig et sett på fire stykker. Verre er det ikke, sier
Stian Holte som en slags liknelse.
Skiensmannen, som via en god del omveier til slutt havnet i Kongsberg,
har ikke rappet teknologien i kabelsøkeren fra noe annet sted enn sin egen
beholdning av kunnskap og kompetanse innen avansert elektronikk. Etter
gymnaset, som det het i sin tid, tok han utdannelsen ved det tekniske universitetet i Darmstadt i Vest-Tyskland.
- Jeg var helt oppslukt av amatørradio på den tida, og fikk ikke bra nok
karakterer på gymnaset til å komme inn på NTH i Trondheim. Jeg har
ennå kallesignalet LA3MI, men var ikke lenger aktiv i eteren da Marve
Fleksnes i sin tid drev LA8PV, gliser Holte.
- Og utdanningen i Tyskland var minst like god som i Norge, pluss at jeg
lærte et nytt språk, fikk mange nye venner og lærte andre kulturer å kjenne.
Når Stian Holte ikke er ute og byr fram kabelsøkeren sin på maskinmesser,
holder han til i hulen sin på Kongsberg i et kombinert kontor og verksted
som han leier i praktbygget til Høgskolen i Buskerud. Der jobber han med
videreutvikling og perfeksjonering av produktet sitt blant dynger av elektroniske museumsgjenstander og instrumenter, innhyllet i en svak eim av
loddetinn og bakelitt.
- Jeg har jo holdt på med elektronikk i 50 år, så det har hopet seg opp litt.
Her, for eksempel, har jeg voltmeteret fra ca. 1890 som bestefar hadde på
kjøkkenet for å følge med på nettspenningen da han var pensjonist. Han
var bestyrer ved elverket på Laugstol Bruk fram til ca. 1935. Skien var den
andre byen i Norge som fikk elektrisk lys. Bare Hammerfest var foran. Og
telefonen ble introdusert veldig tidlig i Skien. Elektronikk var på en måte
en naturlig yrkesvei å gå for meg.

Også militærtjenesten ble brukt til noe nyttig. Etter Marinens rekruttskole
på Madlamoen sikret han seg utdanning som fjernskriveroperatør og ble
forlagt til Bolærne fort.
- Og det etter loddtrekning. Jeg var jo på mange måte heldig som til og
med fikk lære noe nyttig under militærtjenesten.
Hver eneste uke skjer det flere kabel- og rørbrudd over hele landet, og
stort sett skyldes det bruk av gravemaskin. Selv om det finnes flere etablerte ordninger for kabel- og rørpåvisninger med avansert utstyr. Derfor
var Stian Holte temmelig sikker på at gullfuglen var skutt da han klarte å
utvikle og produsere en fungerende kabelsøker i lommeformat til en rimelig penge, og som alle kunne ha liggende klar i gravemaskinen sin.
- Det har jeg vel forhåpentlig også på lengre sikt, men det ser ikke ut til at
nytteverdien av CableBuster er gått ordentlig opp for entreprenører der ute,
til tross for alle kablene som graves over. Til min store forundring argumenterer mange gravemaskineiere med at de ikke trenger noen kablesøker
fordi andre aktører kommer og utfører påvisning av kabler og rør på forespørsel. Det er selvsagt helt riktig, men det søkes som regel bare etter det
som står anført på kartene, og ofte baseres søkingen på gamle og upresise
kartgrunnlag. I bakken skjuler det seg ofte også rør og kabler som ikke er
inntegnet, eller er feilplassert på kartet. Det er jo god grunn til å spørre seg
om hvorfor kabler og rør graves over så ofte som det faktisk gjøres, sier
Stian Holte.
- Og hva med når det snør og merkene forsvinner natten etter at kabler er
påvist?
Holte opplever også at veldig mange i anleggsbransjen stoler på ønskekvist eller bruk av to bøyde sveisetråder.
- Det samme finnes i elektriker- og rørleggermiljøer. De er lite villige til å
akseptere at magien kanskje heller er å finne i deres eget hode enn i trekvisten eller sveisetrådene.
Holte ville heller stole på en elektronisk ønskekvist som påviser kabler og
rør på en måte som fungerer for alle, og forklarer i all enkelhet.
- CableBuster er en langbølgemottaker med en pickup-spole som fanger
opp det magnetiske feltet fra støystrømmer i kabler og rør. Ekstra høy
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følsomhet gjør at alle kabler og rør av metall som er tilstrekkelig lange
nok, detekteres. Det gjelder også frittliggende og utilkoplede objekter fordi
disse virker som antenner og plukker opp ”smitte” og tilfeldig radiostøy
fra omgivelsene.
Ingen kabelsøker avslører plastrør og fiberkabler.
- For å søke inn dem, er man helt avhengig av de ligger sammen med
andre kabler, eller at det er lagt ved en såkalt sporingstråd, forklarer Holte.
Stian Holte vedgår at han er mer ingeniør enn kremmer, og lurer nå og da
på om han kanskje er litt for omstendelig med å forklare interesserte hvordan oppfinnelsen hans virker. Det henger kanskje sammen med tidligere
arbeidsinnsats med elektronikk. Fra den gang ingen fant grunn til å stille
seg tvilende til Holtes forklaringer av virkemåter overhodet.
- Jeg har jo i årevis vært prosjektleder for utvikling av digitalt radiolinjeutstyr, og i Kongsberg Navigasjon med utvikling av en GPS navigasjonsmottaker. Vi var de første i Europa som fikk en GPS-mottaker til å virke.
Det var vel midt på 1980-tallet i samarbeid med vår tyske partner Prakla
Seismos.
Mange har kanskje hørt om Decca og Loran C, navigasjonssystemer som
var i alminnelig bruk langt inn i 1990-årene.
- Og kanskje en del husker alt bråket omkring den såkalte KV/Toshibaaffæren der Kongsberg Våpenfabrikk utviklet og solgte superavansert
syringssoftware for Toshibas fresemaskiner til Sovjetunionen, slik at de
kunne lage mer støysvake ubåt-propeller!
Stian Holte var ansatt i KV på den tiden, men bedyrer at han ikke hadde
noe med det å gjøre. For å gjøre en veldig lang karrierehistorie kort, viser
Holte til flere år etterpå med mye fram og tilbake og inn og ut av høyteknologiske bedrifter i tilknytning til Kongsberg-gruppen og Norsk Forsvarsteknologi. Holte sa til slutt farvel til det mangeårige hightek-miljøet
og startet opp som selvstandig konsulent for mange forskjellig oppdragsgivere, blant annet med laser- og skannerteknologi som spesialitet.
Uten kona Berit er ikke Stian Holte sikker på om kabelpåvisningsprosjektet, som egentlig ble til ved en tilfeldighet, hadde vært mulig å gjennomføre.

- Hun har fast jobb med fast inntekt, og er et solid og utmerket bakkemannskap. Selv om hun mener at jeg heller bør slutte og bli pensjonist og
bestefar på heltid, er hun til uvurderlig hjelp og nytte. Dessverre har jeg
ikke så mye tid til overs for andre interesser eller hobbyer enn elektronikken, og jeg skulle nok gjerne vært mer sammen med barnebarna.
Familien har en hytte nær Brevik, som Stian Holtes svigerfar i sin tid
anskaffet for en tippegevinst.
- Det skjedde lenge før min tid med Berit som jeg traff i 1965 og giftet
meg med i 1967. Hytta er opp gjennom årene restaurert og er blitt et
svært så trivelig feriested.
Rik er altså ikke Stian Holte blitt på sin CableBuster.
- Det er heller ikke målet, og hittil har det økonomisk sett vært bare sorgen. Men jeg håper på et salg som er stort nok til et rimelig tilskudd til
pensjonen, og til at noen vil ta over og føre prosjektet videre.
- Hvis rikdom var målet mitt, ville jeg satset på noe langt mer unyttig som
folk antakeligvis ville være villige til å betale uhørt store pengesummer
for. Jeg har for eksempel hørt om et prosjekt for undervannsbelysning av
båt- og marinaanlegg, noe som sikkert en del millionærer kommer til å
bruke mange penger på. Nytteverdien av dette, derimot, stiller jeg med
mer tvilende til.
Videreutvikling av CableBuster og tilhørende tilleggsprodukter er imidlertid alltid aktuelt. Nyheter er allerede på beddingen, men alt krever sin
tid.
- Og alderen innebærer at jeg realistisk sett ikke kan regne med å drive på
slik som nå i så mange flere år. Jeg fyller 70 neste år, og tenker derfor på
mulige veier å gå for at oppfinnelsen min skal leve videre. Folk som kan
tenke seg å satse sammen med meg og ta over stafettpinnen, må bare ta
kontakt. Store mengder kabler og rør kommer til å bli gravd over i årene
som kommer også. CableBuster har store utfordringer å ta i tu med, sier
Stian Holte.
Tekst og foto
I svein erik madssveen
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Winter-Insulation:

Ice Guard Systems:

Spesialutviklet
for vinterarbeid

Mobilt kraftverk;
enkel, genial og
lønnsom teletiner
FrostHeater. Væsketemperatur 1000C = raskere
tining. 70-103 kW. Prinsippet er vannbåren varme.
Tiner tele opp til 50 cm per døgn, 200- 800 m2.
Lett vekt, maskinen veier 2000 kg.

Frosne stikkrenner
åpnes på 1 minutt!

Winter-Insulation. Spesialutviklet 3 og 7 lags
matte for bruk ved teletining og vinterarbeid:
isolering av rør, grøfter, utgravde områder,
herding, tildekking og frostsikring. Flere ulike
størrelser.

Ice Guard Systems. Åpner stikkrenner raskt og
effektivt. Kan betjenes av èn person. Testet av
Jernbaneverket, Mesta, og flere entreprenører og
kommuner med stor suksess.
Se film på www.heatwork.com

Kontakt oss for: Ice Guard Systems • Teletining • Frostsikring • Varm luft • Herding • Fjernvarme • Varmt vann • Vinterisolasjon • Vifter
Produsent/salg:

Forhandler HeatWork region sør:

Telefon 76 96 58 90. www.heatwork.com
Salg- og produktansvarlig Tommy Larsen, 909 25 048
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Telefon 33 13 26 00. www.nasta.no
Salg- og produktansvarlig Sjur Wethal, 913 47 166

HeatWork 9.2011

Flere gode grunn til å velge HeatWork:

Kalenderprodukter

MEF’s HMS-håndbok/
ANLEGGSKALENDEREN 2012

2012

MEF’s HMS-håndbok/Anleggskalenderen
er en spiralkalender med plastomslag i blått med
gulltrykk på forsiden, der MEFs medlemsbedrifter
om ønskelig kan få påtrykket sin egen logo.

Ca. 70 sider med HMS-stoff
for anleggsbransjen
Innhold:
• Dagbok med plass til daglige notater
• Bransjerelatert HMS-stoff
• Oversikt over viktige leverandører til bransjen
• Generell almanakkinformasjon
• Egne notatsider
• Komplett medlemsliste
Priser:
Antall
1 – 10
11 – 25
26 – 50
Over 50

Priser pr. stk.
kr 141,kr 126,kr 121,kr 109,-

I 2012 utgaven av MEF’s HMS-håndbok/
anleggskalender har du muligheten til å
få lagt inn egne sider med bedriftsinformasjon
foran i boken!
Kontakt oss om priser og muligheter!

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

NB

Skal din bedrift ha egne sider foran, må
dette avtales innen 12. september.

Aplan 2012
Meget god kvalitet i sort vannavstøtende syntetisk materiale,
bankkortlommer, innvendig rom med glidelås m.m. Leveres med Uke årssett.
Aplan produktene blir levert med bransjeleverandører, nyttig
bransjestoff m.m. De leveres med en diskrèt MEF-logo.
(ikke mulighet til egen logo) Størrelse: A5

Aplan komplett med Uke årssett 2012, HMS-stoff,

bransjeleverandører, bransjestoff, medlemsoversikt

kr 340,-

Årssett med oppdatering 2012: Uke årssett, HMS-stoff,
bransjeleverandører, bransjestoff, medlemsoversikt
kr 120,I tillegg til oppgitte priser kommer mva. og frakt.
Maskinentreprenørenes Forbund, Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon 22 40 29 00, Telefaks 22 33 31 89, E-post: geir.heggedal@mef.no

maskintest JCB TM220

STABIL OG STE R
UTMERKET SIKT
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E RK MED
SIKT
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maskintest JCB TM220
Ikke selges den i Norge. Ikke er den
hjullaster, og ikke er den teleskoplaster.
Men det beste fra begge deler. Midtmontert lasteaggregat gir god sikt og full
kontroll over skuffen. Kombinert med
stabilitet og styrke, har vi her å gjøre
med en riktig god maskin som bør interessere både anleggssektoren og landbruket.

JCB TM220 står ikke på Rosendals Maskin AS sin liste over maskintyper som tas inn til Norge. I Sverige derimot, er det åpnet for
ordinært salg, og i Nederland er allerede et brukt eksemplar annonsert. JCB selv benevner denne maskinen som teleskopisk hjullaster.
Etter første prøvekjøring står det klart at det er verken hjullaster eller
teleskoplaster, men som benevningen sier, en kombinasjon av de to
maskintypene.
Hydraulikk
At TM220 har en teleskoparm i stedet for den typen lastearmer som
finnes på en tradisjonell hjullaster, gir et aldeles utmerket siktbilde
framover. Det er positivt både under håndtering av pallegafler eller
under snømåking, som er bare to av mange arbeidsoperasjoner som
TM220 er god på.
Jeg slås også av at maskinen er enkel å kjøre med planeringsskuff.
Man ser skjæret på skuffen enkelt som bare det, og en harmoniske
hydraulikken gjør at kjøringen omgående sitter i hendene.
Maskinen er så stabil at jeg følte meg svært trygg selv når aggregatet

Karakterboka

var kjørt helt ut til maksimal rekkevidde, ja – til og med da midjen har
fullt utsving!
Hytta
Om vi går over til hytta har den bra plasserte innstegstrinn for å
komme seg både inn og ut. Vel og merke hvis man følge regelboka.
Det vil si tohåndsgrep og at man anvender de ergonomiske håndtakene som finnes innen rekkevidde. I motsatt fall kjennes fotstegene
litt for korte. Min erfaring fra tidligere er at maskinførere flest rett og
slett hopper ut av maskinen selv om denne metoden bryter med vante
HMS-forutsetninger, og nok kan være en viktig årsak til at mange av
oss har plager med rygg og knær.
Døråpningen får klart godkjent, og plant gulv innebærer lettstelt hytte.
Knappene sitter på høyre side i hytta og er ganske lett tilgjengelige.
Noen er likevel å finne litt langt bak, slik at man må snu seg og samtidig mister noe av blikket og oversikten forover under kjøremomentet.
Det gjelder spesielt radiodelen og varmeanlegget, installasjoner som
man ofte er borti og plukker på. Volvo L180G, som vi testet før som-

Hytte
Sikt
Plass
Ergonomi
Instrumentering
Hytteklima

4,5
4,5
4,5
3,5
4,0

Hydraulikk
Følsomhet
Hurtighet
Styrke

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

4,5

Service
Daglig vedlikehold
Atkomst ved service

4,0
4,0

Totalt

4,3

merferien, er et forbilde på området, med disse betjeningsorganene
plassert på høyre framstolpe.
Lydnivået er behagelig både inne i og rundt maskinen, og bidrar positivt til arbeidsmiljøet for både føreren og arbeidskollegene utenfor.
Motor/drivverk
Under motorpanseret sitter en Deutz-motor med krefter nok til å drive
maskinen både under transport og i arbeid. Kraftpakka leverer imponerende 250 Nm dreiemoment. Transmisjonen er hydrostatisk, har tre
hastigheter og med det høyeste ”High-speed”-nivået for veitransport
i inngrep feier TM220 langs landeveien i 40 km/t. Når tradisjonelle
hjullastere kommer opp i slike hastigheter, har de en tendens til å generere sjenerende gyngebevegelser. Her er balansen bra og maskinen
går jevnt selv i topphastighet. Dessuten er T220 overraskende sterk
både under lasting og grøfting, så her blir det tommelen opp!
Service/daglig vedlikehold
Når det er tid for service er det bare å følge helt enkle prosedyrer. Kun

Tekniske data

Tjenestevekt
Motor
Effekt
Max. Hastighet
Max løftehøyde
Max last
Skuffevolum
Brytekraft
Tipplast
Lydnivå hytte
Lydnivå eksternt

å løfte opp motordekselet, og vips – så kommer man til rundt absolutt
hele motoren. Smørepunkter og væskekontroller er bekvemt og hyggelig plassert.
Samspillet mellom motor, drivlinje og den myke hydraulikken gjør det
til en ren fornøyelse å utføre diverse arbeidsoperasjoner med denne
heller litt sære maskintypen. Mye av den samlede opplevelsen skyldes
bra sikt forover og at lasteaggregatet er forankret midt i maskinen.
Pluss at man har full kontroll på skuffen. Jeg skal ikke mase mer om
dette nå, men igjen: Atter en gang viser vi tommelen opp! Vi er ganske
sikre på at med riktig og klok markedsføring vil denne maskintypen
tiltale mange brukere og kjøpere av maskiner, både i anleggssektoren
og innenfor landbruket.
Testfører
I RONNY LARSSON
Foto
I SÖREN JOHANSSON

6.080 kg
Deutz D2011 L04i
75 hk v/2.500 o/min
40 km/t
4,56 m
2.200 kg
0,9 m3
48,9 kN
2.750 kg
77 dB(A)
104 dB(A)

Standard
utstyr
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• SRS lastarmfjæring
• Elektronisk overlastalarm
• Servoass. våte bremser
• Air Condition
• Luftfjæret stol
• SMS-feste m/redskapslås

Grunnpris i Sverige:
SEK 877.900,- pluss avgift

tema Restaurering av norske festningsverk

Festninger i sk
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skuddet

Sivil virksomhet har de siste årene erstattet nesten all militær
aktivitet på Norges mange historiske festningsverk. Det viste seg
imidlertid at en rekke av anleggene ikke var i forsvarlig stand.
Nå utbedres festninger over hele landet, slik at publikum ikke
risikerer å få eldgamle steinblokker i hodet.
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tema Restaurering av norske festningsverk

Norske festninger blir i

ugjennomtrengelige
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r igjen

I 2007 avdekket Forsvarsbygg at det sto relativt
dårlig til med en stor andel av Norges mange
festningsverk. Nå er festningene over det
ganske land i ferd med å få en etterlengtet
restaurering, og gamle, glemte byggeskikker er
på vei tilbake i bransjen.

s

ammenlignet med de fleste andre europeiske land
bugner ikke Norge akkurat over av monumentale og
historiske bygninger. Våre nasjonale festningsverk er
det imidlertid historisk sus over, og flere av dem er
blant landets mest besøkte turistattraksjoner. Forsvarsbygg gjennomførte i 2007 en tilstandsvurdering av
samtlige 14 festningsverk i Norge, fra Vardøhus festning i nord til
Fredriksten festning i sør, og det ble da avdekket et betydelig utbedrings- og rehabiliteringsbehov. Dette skyldes hovedsaklig manglende vedlikehold samt feil materialbruk og vedlikeholdsmetoder
gjennom årenes løp.
Kritisk forfatning
Forsvarets tilstandsanalyse viste at bare en mindre andel av de
opptil mange hundre år gamle bygningene og anleggene på de ulike
festningene hadde et tilfredsstillende vedlikeholdsnivå. Rundt 25
prosent av alle murer og byggverk var i en kritisk forfatning, med
omfattende symptomer på nedbrytning. Store utbedringer var derfor
nødvendig for å unngå personskader som følge av at stein faller ned
og murer raser ut. På Kongsvinger festning gikk forfallet så langt at
en stor del av en festningsmur faktisk raste ut, og kun tilfeldigheter
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tema Restaurering av norske festningsverk

Nytt liv på festningene: Vår jobb er å sikre og bevare festningene, men også å sørge for videre drift av dem, sier porteføljeforvalter hos
Forsvarsbygg Nasjonale festningsverk, Leif Johnny Johannessen, med Akershus festning i bakgrunnen.
gjorde at det ikke fikk fatale følger (se egen sak om Kongsvinger festning på side 42-47).
Kalkmørtel vs. sementmørtel
Leif Johnny Johannessen, porteføljeforvalter hos Forsvarsbygg Nasjonale festningsverk, forklarer nærmere hva som har vært gjort galt på
festningene.
– Feil materialbruk og teknikker er noe av forklaringen på at skadeomfanget var så stort. Først og fremst har det vært brukt sementmørtel til
muring og fuging i disse murene i mange tiår, noe som har vært svært
uheldig. Sementmørtel egner seg ikke særlig godt i festningsmurer hvor
det ofte er mye tilsig av vann. Når vannet først trenger inn gjennom
murkrone og fuger, så kommer det ikke ut igjen, og når det blir frost,
sprenges det ut og sprekker opp. I tillegg har mye av vedlikeholdet
tidligere vært utført av vernpliktige soldater eller fanger på festningene.
Når vi nå restaurerer i stor skala, er vi nødt til å basere oss på tradisjonelle teknikker og håndverkstradisjoner. Festningsmurene ble opprinnelig murt opp med kalkmørtel, som blant har den egenskapen at den
transporterer ut vann. Derfor benytter vi nå konsekvent kalkmørtel til
alle murarbeidene, forteller Johannessen.
– I våre anbudskonkurranser er pris selvsagt en viktig faktor, men relevant kompetanse er også meget viktig i disse jobbene. Det har imidlertid
vært relativt lite kompetanse i bransjen på dette området, så vi skjønte
tidlig at vi måtte kjøre et eget utdanningsopplegg. Forsvarsbygg har det
mest oppegående fagmiljøet i landet når det gjelder tradisjonelle murarbeider og byggeteknikker, så vi benytter våre egne rådgivere til å kurse
entreprenørene i dette før oppstart.
Verneverdig
Restaureringen av festingsanleggene dreier seg altså i stor grad om sikring av festningsmurene. De en gang ugjennomtrengelige murene har
blitt en fare for sine omgivelser, og murere og maskinentreprenører må
inn for å sikre og utbedre anleggene, som alle er verneverdige.

– Middelalderfestningene Akershus og Bergenshus er eldst, fra 1200og 1300-tallet, mens de fleste andre er bygd opp rundt 1600- og frem
til slutten av 1700-tallet i forbindelse med det økte konfliktnivået mot
Sverige. Alt som er eldre enn reformasjonen (1537) er automatisk fredet
her i landet. Denne grensen ble for øvrig utvidet til 1650 for noen år
siden. Store deler av festningsverkene er yngre enn dette, men vi behandler uansett alt som om det er fredet. Riksantikvaren må godkjenne
alt utover normalt vedlikehold på alle festninger, forteller Johannessen.
– Det betyr at vi skal bevare mest mulig av opprinnelige materialer og
deler. Alle steiner skal som hovedregel settes tilbake der de var og alt
skal dokumenteres grundig. Det er en utfordring at arbeidene foregår
samtidig som festningsverkene er åpne for publikum. Dette løser vi blant
annet ved avsperringer og informasjon, og så lenge vi planlegger i god
tid i forhold til ulike arrangementer, går det bra. En annen utfordring
er å få inn maskiner og utstyr på disse anleggene, hvor det ofte er små
åpninger og porter. I Halden måtte vi bruke tårnkran for å få det til, mens
vi på Kongsvinger bygde midlertidige anleggsveier slik at maskinene
kom fram.
Reddet av finanskrisen?
Det ble naturligvis et økonomisk spørsmål da de kritiske forholdene ved
landets forsvarsverk ble avdekket. Hvordan skulle utbedringene finansieres? Var det tilstrekkelig politisk vilje til de nødvendige bevilgninger?
Det skulle vise seg at de store nedgangstidene i verden på denne tiden
faktisk ble avgjørende for gjennomføringen.
– I regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen ble det satt
av 90 millioner kroner til arbeidet med disse festningsverkene. Det er
nok å ta i å si at finanskrisen ble redningen, men arbeidene hadde i hvert
fall tatt litt lengre tid hvis ikke finanskrisen – og tiltakspakken – hadde
kommet, forteller Johannessen.
– Dette ble fulgt opp med en bevilgning på 145 millioner kroner i 2010,
og vi har en planramme på 105 millioner i år. Videre er det fram til 2017
planlagt å bruke ca. 60 millioner kroner hvert år på disse arbeidene. Med
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Innpakket Akershus festning er delvis innpakket i presenninger for tiden.

årets produksjon, passerer vi 350 millioner kroner totalt siden oppstarten
i 2008. Og frem til 2017 vil det til sammen ha blitt investert over en halv
milliard kroner på dette. Bortsett fra de første 90 millionene kommer alle
disse midlene fra egen sektor. Dette dreier seg altså om en betydelig satsing fra Forsvarsdepartementet. Aldri før har det vært gjort så omfattende
restaureringsarbeider.
Fra kuler og krutt til konserter
De senere årene har utviklingen gått i retning av at det militære gradvis har trukket seg ut av festningsområdene rundt om i landet, og blitt
erstattet av sivil virksomhet. Regjeringen har en uttalt ambisjon om å
tilrettelegge for historieformidling, allmenn tilgjengelighet og ny bruk på
alle nasjonale festningsverk.
– Det har skjedd store endringer i Forsvaret etter en ny langtidsplan ble
lansert i 2001, ikke minst med sivilisering av festningsverkene. I dag
er det bare på Akershus og Bergenhus at det fremdeles er stor militær
aktivitet. Koengen på Bergenhus festning har etter hvert blitt en kjent og
kjær konsertarena. Tilsvarende utreder vi nå muligheten for en konsertarena utenfor Kristiansten festning i Trondheim. På Oscarsborg er det
operaoppsetninger, på Fredriksten festning i Halden er det blant annet
”Allsang på grensen”, opera og sykkelritt. På Kongsvinger festning
arrangeres det også konserter, og her på Akershus festning åpnet Lillebjørn Nilsen den nye Karpedammen scene i sommer. Vi har rundt 2,5
millioner besøkende i året totalt på alle festningene, og flere steder er det
mer liv og aktivitet nå enn da Forsvaret var aktive på festningene, forteller Johannessen entusiastisk.
– Vår jobb er nå å sikre og bevare festningene, men også å sørge for
videre drift av dem. Utleie av bygg og områder sikrer nytt liv og inntekter til drift og vedlikehold. ”Nytt liv på historisk grunn” er slagordet vårt.
Bruk er jo det beste vern. Men når publikum skal ferdes på festningene
våre er det en grunnforutsetning at alt er godt vedlikeholdt, slik at publikum vet at de er trygge. Og der kommer disse sikrings- og restaureringsarbeidene inn i bildet.

Muligheter for maskinentreprenører
I tillegg til det omfattende restaureringsarbeidet som nå pågår, vil det
selvsagt alltid være et løpende vedlikeholdsbehov på landets festninger.
– Vi utfører planlagt vedlikehold hele tiden. I og med at vi er bevilgningsfinansiert, så vet vi ikke helt rammene til enhver tid, men planene
er å bruke ca. 45 millioner kroner på planlagt vedlikehold hvert år.
Dette arbeidet utføres av noen av de samme bedriftene som er med på
denne store restaureringen, men også av andre, utenforstående aktører.
Vi har rammeavtaler med enkelte bedrifter – også maskinentreprenører. Disse avtalene er gjerne inndelt i geografiske områder. Her vil det
imidlertid stadig være muligheter for nye entreprenører, etter hvert
som våre anbud lyses ut. Pris veier som sagt tyngst, men kompetanse
er også meget viktig. Forholdet ligger ofte på 70/30 eller 60/40, sier
Johannessen.
Sprit i festningsmuren
Med tanke på den imponerende alderen på festningene, kunne det
kanskje være mulig å gjøre noen interessante funn i forbindelse med
arbeidene. Johannessen må dessverre meddele at de helt store funn
har uteblitt så langt, men et par artige overraskelser har det blitt, og
arbeidene har gitt mye ny kunnskap om festningenes historie.
– På Akershus ble det funnet en flaske sprit med en håndskrevet hilsen
til fremtidige murere, forteller han muntert.
– Vi har også funnet spor etter kanonkuler fra Karl XIIs angrep på
festningen i 1716. Og under gravearbeider på Kongsvinger kom det
fram en eldre del av festningen, som man ikke visste om. Alle funn
blir for øvrig tatt vare på og registrert, og er det spesielt interessant
eller verdifullt blir det avlevert til Forsvarsmuseet.

Tekst og foto

I RUNAR F. DALER
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tema Restaurering av norske festningsverk

Kulturfestningen i g

Store dimensjoner Festningsmurene er mellom tre og ni meter høye,
og hver enkelt stein veier opp mot to tonn.
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i grenseland
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tema Restaurering av norske festningsverk
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1 Flott beliggenhet Kongsvinger festning ligger fantastisk til, der den troner på en høyde over Kongsvinger by.
2 Kalkmørtel I tråd med Riksantikvarens anbefalinger benyttes det kalkmørtel i stedet for sementmørtel ved alle murarbeidene.
3 Spesielt prosjekt Festningsforvalter ved Kongsvinger festning, Jonny O. Fjeld (t.v.), og Jørn Døli, daglig leder i Rolf Døli AS synes det
er artig å ta del i dette spesielle prosjektet.
4 Presisjon Det krever enorm presisjon å tilpasse og plassere steinene tilbake på nøyaktig samme plass.

Kongsvinger festning var i så dårlig forfatning at en del av festningsmuren helt plutselig
raste ut i 2005. Nå blir ikke bare alle murene sikret og restaurert, men hele det historiske festningsanlegget blir omgjort til et helårs kurs-, konferanse- og overnattingssted.

g

udskjelov var det
ingen tilstede der
raset skjedde i
2005. Det kunne
fått fatale konsekvenser. En
relativt stor del av muren utenfor
kommandantboligen raste ut helt
uten forvarsel. Det ble et hull på
mellom 20 og 30 kvadratmeter
i muren etter raset, forteller festningsforvalter ved Kongsvinger
festning, Jonny O. Fjeld.
– Tilstandsanalysen som ble gjennomført i 2007 viste at samtlige
bygg og murer på festningen
hadde større eller mindre sprekksdannelser og fare for utglidninger.
Under restaureringsarbeidene
som nå pågår, saumfares samtlige
murer, og der vi ser tegn til ustabilitet eller sprekker, tas alt ned
til stabilt fundament og mures opp
igjen. Noen steder betyr dette at vi
må fjerne alt helt ned til fjellet.
Nytt liv på festningen
En av de få lett framkommelige

forbindelsene mellom Sverige
og Norge i eldre tider, var veien
fra Värmland, via Kongsvinger,
til det som den gang het Christiania. Denne veien ble på militært
hold vurdert som svært viktig, og
Kongsvinger festning ble bygget
på slutten 1600-tallet for å sikre
den mot et eventuelt svensk angrep. Festningen ble aldri erobret,
men har vært strategisk viktig for
forsvaret av det sørlige Norge.
Etter hvert som den militære
aktiviteten gradvis har avtatt på
festningen – i likhet med resten av
festningsanleggene i Norge – har
nye bruksområder åpnet seg. I dag
er den militære tilstedeværelsen
ved festningen kun representert av
kommandanten og Kongsvinger
festningsmuseum.
– Kongsvinger festning er i en
stor omstilling etter at forsvaret
flyttet ut sin virksomhet i 2005.
I tillegg til å sikre og restaurere
festningsmurene, skal vi skal nå
utvikle festningen med nytt liv,
under profilen ”kulturfestningen i
grenseland”. Det innebærer blant
annet at soldatenes gamle forlegningsbygning, fra 1770-årene,
bygges om til et moderne hotell
med 28 rom, mens kommandantboligen, som ble oppført i 1683,
gjøres om til restaurant. I tillegg
skal det såkalte Slaveriet, som
ble oppført helt på begynnelsen

av 1700-tallet, tilrettelegges som
serverings- og festlokaler. Fra
før har vi også et museum som
forvaltes og formidles gjennom
Forsvaret, forteller Fjeld.
Presisjonsarbeid
Kongsvinger festning ligger
fantastisk til, der den troner på
en høyde over Kongsvinger by.
Festningsmurene, som er fra tre
til ni meter høye, dekker et stort
område, og restaureringsarbeidet
som utføres er svært omfattende.
– Arbeidet gjøres med millimeters presisjon. Alle steinene som
plukkes ned, merkes og settes
tilbake på nøyaktig samme sted
– også når hele muren tas ned til
grunnen. Alt arbeid gjøres i samsvar med kulturminneavdelingen,
som er vår kontakt mot Riksantikvaren, sier Fjeld.
– Det er mellom 40.000 og 60.000
besøkende her i løpet av ett år. Det
hender rett som det er at folk blir
stående og følge med på arbeidene
som gjøres. Mange blir imponert
over maskinførerne og hvordan de håndterer steinene, som
veier opp mot to tonn. Det krever
enorm presisjon å tilpasse dem og
plassere dem riktig. Det er rene
tryllekunsten, sier han entusiastisk.
Kalkmørtel og bentonitt
Som omtalt i foregående artik-
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kel, legger Riksantikvaren og
Forsvarsbygg stor vekt på at man
ved restaureringsarbeidene bruker
samme materialer som festningsmuren opprinnelig ble oppført med. Derfor blir alle murarbeider utført på den tradisjonelle
måten, med bruk av kalkmørtel.
– Det ble gjort noen murarbeider
her på 1960-tallet, og håndverkerne brukte da sement, fordi man
ikke visste bedre på den tiden.
Det ble faktisk foreslått å bruke
sement til muringen i forkant av
dette prosjektet også, men i tråd
med Riksantikvarens anbefalinger benyttes kalkmørtel i stedet.
Sement er ikke forenlig med de
underliggende konstruksjonene,
og ”puster” heller ikke, slik som
kalk gjør. Der det har blitt brukt
sementmørtel tidligere, har det på
grunn av vanntilsig etterfulgt av
frost blitt store skader. På toppen
av muren benytter vi bentonitt,
som også bidrar til at konstruksjonen puster.
Eierskap
Restaureringsarbeidene ved festningen begynte i 2008, og det er
de samme bedriftene som har vært
i aksjon hele tiden.
– Alle jobbene her har vært ute på
anbud, og vi er godt fornøyd med
at det er lokale entreprenører som
vunnet alle kontraktene. Hoveden-

tema Restaurering av norske festningsverk
STÅLTANK

Puslespill Alle
steinene som plukkes
ned, merkes og settes
tilbake på nøyaktig
samme sted.

for diesel og bensin

ADR TANK

for diesel og bensin

TRANSPORTTANK
400 liter

TRANSPORTTANK
200 liter
Fra regjeringens krisepakke Informasjon til publikum.

veratank.no
Tlf. 92 41 98 00

treprenør er Hedmark Hus, mens
murarbeidene i hovedsak utføres
av Rolf Døli AS og murerfirmaet
Lars Erik Sand. Jeg vil gjerne gi
honnør til alle tre aktører. De utfører arbeidet på en eksemplarisk
måte, og legger virkelig sjela si i
jobben. Samspillet mellom dem
har også vært særdeles vellykket.
Ved at man har benyttet de samme
menneskene og firmaene hele
tiden, tror jeg vi oppnår at de føler
et spesielt eierskap til festningen. I

tillegg sikres kompetansen innefor
dette fagfeltet i nærmiljøet og det
slår positivt ut for sysselsettingen i
området, sier Fjeld.
Maskiner
En aktør som har vært med siden
oppstarten for fire år siden, er
maskinentreprenøren Rolf Døli AS.
– Vi har vært med siden 2008,
da vi begynte arbeidene med den
første muren her. Det er kun mulig å jobbe i sommerhalvåret, for
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kalkmørtelen kan ikke brukes når
det er kaldere enn pluss fem grader.
Dette er en helt spesiell jobb, som
vi synes det er artig å være med på.
Ingen dager er like og det dukker
stadig opp interessante ting. Miljøet
er dessuten svært godt, sier Jørn
Døli, daglig leder i bedriften.
– Det er etablert midlertidige anleggsveier opp til festningsmurene,
og vi benytter både hjulmaskiner,
på grunn av all transporten opp
og ned, og en beltemaskin på 15-

DIESELTANK

Hotell Den gamle
kasernen fra
1770-årene bygges
om til et moderne
hotell med 28 rom.

i container

DIESELTANK
dobbelvegget

SPILLOLJETANK

UTSTYR TIL :
spilloppsamling
Hjulmaskin Det er etablert midlertidige anleggsveier opp til festningsmurene og det benyttes hjulmaskiner til
transporten opp og ned.
16 tonn. Til selve steinarbeidene
bruker vi en tømmer- eller steinklo.
I tillegg har vi noen mindre maskiner inne på selve festningen, blant
annet i forbindelse med bentonittarbeidene på toppen av murene. For å
komme gjennom festningstunnelen
måtte vi bruke en graver på tre-fire
tonn, samt en beltetrillebår som tar
rundt én kubikkmeter last.
Løpende vedlikehold
Alle arbeider ved festningen pågår

samtidig som festningen holdes
åpen for publikum. Når arbeidene
er ferdigstilt, vil publikumstilbudene være både forbedret og
utvidet.
– Dette kan bli et av landets aller
flotteste festingsverk! slår Fjeld
fast.
– Vi satser på at det aller meste,
inkludert det nye hotellet, skal
være ferdigstilt i løpet av fjerde
kvartal 2012. Da vil vi foruten
kurs-, seminar-, serverings- og

museumstilbud, også kunne tilby
unike overnattingsmuligheter på
kultur- og militærhistorisk grunn.
Hele festningen vil da ha fått et
enormt løft i forhold til det som ble
avdekket i tilstandsanalysen. Dette
er imidlertid en kontinuerlig prosess, og det vil jo alltid være behov
for et visst løpende vedlikehold,
avslutter Fjeld.
Tekst og foto

I RUNAR F. DALER
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Stø på hånden Maskinfører Thor Erik Gjul løfter en
stor stein tilbake på plass i festningsmuren
på Kristiansten festning.
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Historisk sus

på toppen av
Trondheim
– Her nytter det ikke å skjelve på hendene, sier maskinfører Thor Erik Gjul mens han
manøvrerer en stor stein tilbake plass i festningsmuren på Kristiansten festning. Tilstandsanalysen fra 2007 avdekket store sikrings- og vedlikeholdsbehov på festningen i Trondheim og de omfattende og møysommelige arbeidene er nå inne i sin tredje
sesong.

– Dette er et svært spesielt prosjekt, i og med at alt er verneverdig.
Sammenlignet med de fleste andre, mer tradisjonelle prosjekter, må
vi ta mye mer hensyn her. Ikke minst må vi være veldig varsomme
med steinene og utøve stor presisjon når vi skal legge dem på plass;
vinklene må være helt nøyaktige, forklarer Gjul, som er ansatt i farens
bedrift, Thor Gjul AS.

I tillegg til å være maskinfører har Gjul både utdannelse og
arbeidserfaring som murer, noe som kommer godt med på dette
prosjektet.
– Vi hadde bruk for en maskinfører som også hadde kunnskap om
muring. Thor Erik kan begge deler, så det var et perfekt valg, skryter
Kristoffersen.

Tålmodighetsarbeid
Det er Murarbeid AS som har hovedentreprisen på Kristiansten festning. Den lokale bedriften har arbeidet med restaureringen siden 2009,
og anleggsleder Rune Kristoffersen er enig med maskinfører Gjul om
at prosjektet er spesielt.
– Dette er et tålmodighetsarbeid uten like. Hver eneste stein er merket
og tatt bilder av, og det krever ekstrem presisjon å få alle bitene tilbake
på nøyaktig samme plass som de var opprinnelig. Det kan kanskje bli
litt ensomt og kjedelig for maskinføreren, som er vant til litt mer ”action”, sier han spørrende og ser bort på maskinføreren.

Feilslått vedlikehold
Kristiansten festning ble oppført like etter den store bybrannen i 1682,
etter ordre fra kong Christian V. Hovedtårnet på festningen ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse. I likhet med de fleste
andre festningsverk i landet, har den militære tilstedeværelsen gradvis
forsvunnet på Kristiansten og blitt erstattet med sivil drift. I fjor hadde
festningen hele 212.000 besøkende. Det er imidlertid essensielt å sikre
festningen, slik at publikum kan ferdes trygt på området.
– Alt forfaller jo med tiden, og tidligere feilslåtte vedlikeholdstiltak har
ikke hjulpet. Det har blant annet ført til deformasjon og utglidinger, og
flere steder har fuger og mindre steiner falt ned fra murene, forteller
Kristoffersen.
– I forrige århundre ble murene reparert med sementmørtel, noe som
viste seg å være en dårlig idé. Sement er god på trykk, men tåler
ikke strekk. Når vannet siger ned i fugene, fører det til sprekkdannelser når frosten kommer. Vi erstatter nå all sementholdig mørtel
med hydraulisk kalkmørtel, som er svært elastisk, samtidig som den
drenerer ut vann. Vi meisler oss helt inn til vi treffer på den originale

Radio, kaffe og snus
Maskinfører Gjul er imidlertid svært tilfreds med sin arbeidssituasjon.
– Det er klart det blir en del venting, men så lenge jeg har radio, kaffe
og snus, så går det helt fint, smiler han fornøyd inne i sin Komatsu PC
138 US.
– Dette er den tredje sommersesongen på rad jeg er her, og jeg synes
det er et meget artig prosjekt å få være med på.
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5

1 Solid Festningsmurene er to og en halv til tre meter brede,
hvorav det ytterste laget – altså fasadesteinene – utgjør
mellom 50 og 100 centimeter. Det er kun deler av den ytre
muren som må tas ned stein for stein.
2 Pinlig nøyaktig Anleggsleder Rune Kristoffersen i Murarbeid AS peker en gammel sikringsbolt som er festet i muren
i bakkant. Muren har blitt satt opp igjen med sånn presisjon
at steinen har truffet rett på den 20 millimeter tykke bolten.
Imponerende!
3 Bentonitt Under presenningen er det på murkronene laget
en liten avrunding med bentonittleire for å forsinke forvitringen. Senere kommer vollprofiler med gress på toppen.
4 Fant bunkers I fjor kom arbeiderne plutselig over en bunkers fra andre verdenskrig, som ingen visste om. Anleggsleder Rune Kristoffersen står foran den nye gitterdøren. Også
murveggene er nye.
5 Praktisk klo Maskinfører Thor Erik Gjul viser sine kunster
mens murer Radoslav Janoško følger med.

1600-tallsmørtelen, blåser reint, og fuger med kalkmørtel. Enkelte
steder er muren i så dårlig forfatning at den må tas helt ned, stein for
stein, før den kan mures opp igjen.
Bentonitt
Foruten å benytte hydraulisk kalkmørtel, gjøres det også andre vannavstøtende tiltak på festningsmurene.
– På toppen på murene – murkronene, som de kalles – lager vi en liten
avrunding med bentonittleire for å forsinke forvitringen. Bentonitt er
en ekstremt vanntett leire som vi henter fra Danmark. Det sies at to
millimeter bentonittleire har samme tetthet som én meter blåleire. Vi
blander leiren med sand så den får godt feste, før vi fullfører med vollprofiler og gress på toppen, forklarer Kristoffersen.
Fallulykker
Når det gjelder selve vollprofilene, blir disse utformet litt spissere enn
de var før. Dette er en del av sikringsarbeidet.
– Det har vært et par fallulykker her tidligere, så vi lager nå nye profiler på vollene, som skal være litt vanskeligere å klatre opp på. Vi
ønsker å gjøre det så sikkert som mulig, uten å måtte sette opp gjerder,
sier Kristoffersen, som får støtte av porteføljeforvalteren i Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk, Leif Johnny Johannessen,
– Informasjon er det viktigste, og vi er veldig opptatt av skilting på
festningene om faren med å ferdes på høye murer. Vi håper også med
disse vollprofilene å skape stier og gangveier utenfor der det er farlig å
gå. Inngjerding har egentlig ikke vært noe tema. Gjerder kan dessuten
skape en falsk trygghet. Hver måned gås det også sikringsrunder på
festningene, for å avdekke om noe kan utgjøre en fare for folks sikkerhet, forteller Johannessen.
Stein fra middelalderborg
Festningsmurene på Kristiansten er to og en halv til tre meter brede,
hvorav det ytterste laget – altså fasadesteinene – utgjør mellom 50 og

100 centimeter. Det er kun deler av den ytre muren som må tas ned
stein for stein. Hver enkelt stein veier opp mot 1500 kilo.
– En del av steinene her på festningen stammer opprinnelig fra Steinvikholmen slott, en slottsfestning i Stjørdal kommune, som ble oppført
mellom 1524 og 1532. Slottet var i sin tid den sterkeste befestningen
i landet og det største byggverket som ble oppført i norsk middelalder. Etter hvert forfalt slottet, og på 1600-tallet ble det benyttet som
steinbrudd. Vi vet at steinene er hentet derfra fordi murerne jobbet på
akkord den gangen, og vi har funnet huggmerker i steinene her tilsvarende det som fremdeles kan sees i ruinene på Steinvikholmen, forteller Kristoffersen engasjert.
– Når vi murer opp festningsmurene her, fyller vi mellomrommet
mellom indre og ytre mur med kalkmørtel og mindre steiner. Vi prøver
da å bruke så mye stein og så lite ren mørtel som mulig. På den gamle,
indre muren ser man tydelig mørtel fra 1600-tallet, og den er som
oftest helt intakt og like fin.
Fant gammel bunkers
I forbindelse med restaureringsarbeidene på festningen, har det også
blitt gjort noen interessante funn.
– Tidligere i sommer ble det funnet et par fotografier inne i et reagensrør som var murt inn i festningsmuren. Vi antar at de er fra 1970-tallet
og det står navn bakpå bildene, men vi har ikke fått svar på hvem som
eier dem, til tross for en stor artikkel i Adresseavisen, sier Kristoffersen.
– Langt mer interessant var det da vi i fjor plutselig kom over en bunkers fra andre verdenskrig, som ingen visste om. Denne er nå restaurert og vi har satt inn en ny gitterdør. Antakelig ble bunkersen brukt
som et vaktrom for mannskapet på en lyskaster, men vi er ikke sikre.
Den ble gjenmurt og bortglemt etter krigen.
Tekst og foto

I RUNAR F. DALER
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Månedens prosjekt Nasjonale turistveier

GJØR

TROLLS
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LSTIGEN

TURISTKLAR

Luftig Stålarbeiderne Arnt Johnny Nerland og Magne Husevik

har hånd om rekkverksarbeidet på kanten av stupet mot Trollstigen.
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Månedens prosjekt Nasjonale turistveier

El, vann og avløp Tor Elling Kjersem (t. h.) og Kaj Skare sjekker at gjenfylling av grøftene går som det
skal. Alt av rør og kabler til infrastruktur og installasjoner skal være fullstendig skjult.

Etter noen korte sommersesonger med store anleggsutfordringer på toppen av Trollstigenplatået kan anleggsleder Tor Elling Kjersem i Christie & Opsahl AS neste år ønske veifarende
turister mellom Geiranger og Trollstigen velkommen til en ferdig oppgradert og hypermoderne reisemålmagnet.

Trollstigen-platået er rangert som Norges nest mest attraktive naturperle med mellom 500.000 og 600.000
besøkende i løpet av tre-fire korte sommermåneder i året.
Platået med tilhørende fasiliteter og servicetilbud for publikum inngår som ett av 18 delprosjekter i spesialprogrammet ”Nasjonale turistveger” i regi av Statens vegvesen. Målet er å gjøre attraktive reisemål i
Norge enda mer attraktive og samtidig stimulere lokalt næringsliv og bosetting i distriktene.
Veistrekningene skal utvikles slik at naturopplevelsene framheves, og den historiske verdien av selve
veien blir tatt vare på.
Innsatsen langs strekningen mellom Geiranger og Trollstigen inkluderer derfor to andre turistmagneter
med høy siklefaktor, nemlig Gudbrandsjuvet og Ørneveien, som begge for lengst er ferdigstilt til glede for
alle veifarende langs fylkesvei 63.
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Naturtilpasset Det nye næringsbygget på Trollstigen-platået later til å flyte på vannspeilet som temmes
av tre nybygde terskler.

Fire fikk forespørsel
Entreprenørselskapet Christie & Opsahl AS har
solid erfaring med andre nasjonale turistveioppdrag. Både nevnte Gudbrandsjuvet og
Ørneveien, men også Flyvassjuvet og Linge
fergekai er oppgradert av Molde-entreprenøren
etter separate anbudsrunder. Hovedentreprisen på Trollstigen-platået ble sikret allerede i
2006 med en ramme på 110 millioner kroner,
og fullføres med god hjelp av MEF-bedriftene
Selboskar & Relling Maskin AS og J. O. Moen
Anlegg AS.
- Vi er en typisk bygge-entreprenør, og sysselsetter nå rundt 35 av våre egne folk her oppe.
Da vi bød opp til underentrepriser for henholdsvis ombygging av veien over platået inkludert
ny bru, og samtlige grunnarbeider for selve
Trollstigen-senteret, innhentet vi pris fra fire lokale maskinentreprenører. Vi endte opp med en
fra Åndalsnes i nord og en fra Valldal i sør. Det

kan vi jo kalle rimelig god oppdragsfordeling i
fylket vårt. Samarbeidet går aldeles utmerket,
sier Tor Elling Kjersem til Anleggsmaskinen.
Alt er så langt i rute, og dersom værgudene
tillater drift på Trollstigen-platået til midt i
oktober i år også, lover han å åpne de nybygde
herlighetene for all verdens turister i juni neste
år – akkurat som planlagt. For selv midt på
sommeren kan værgudene være svært så kranglete her oppe i det nakne høyfjellsmiljøet.
Betong inn- tømmer ut
Når dette leses er allerede det velkjente landemerket i laftet tømmer – Trollstigen kafeteria
og suvenirbutikk – revet, kildesortert og kjørt
vekk av AF Decom AS med prosjektleder Tone
Rangnes i spissen.
- Veivesenet har overtatt all eksisterende privat
næringsdrift her oppe, og har valgt å rive tømmerbygningen. Det kan høres sårt ut, men er
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sikkert fornuftig ut fra forholdene som råder her
oppe, sier Tone Rangnes. All riving skal fullføres før vinteren setter inn. Det er verken tid,
interesse eller ressurser nok lokalt til å plukke
ned, flytte og lafte opp igjen bygningen et annet
sted.
Et nytt næringsbygg i moderne og stedstilpasset
stål-, betong- og glassdesign med restaurant,
suvenirbutikker og andre turistinnrettede servicetilbud erstatter laftebygget, nå på motsatt
side av veien. Nybygget anlegges ”flytende” i
sørenden av et nydesignet vannspeil som holdes
i sjakk av tre terskler med viktige funksjoner.
- Vannspeilet med de tre tersklene er noe helt
nytt her oppe, og er etablert for i sikre selve
trollstigveien i stuphenget nedenfor mot oversvømmelse i fossen og tilhørende ras. I 2003
for eksempel, flommet elva over og tok nytt løp
nedetter veien som er spesielt utsatt under stor
snøsmelting om våren og når det regner mye.

Månedens prosjekt Nasjonale turistveier
Nå skal den risikoen imidlertid være eliminert
ved å beholde det meste av vannet på platået,
men med økt kapasitet for avrenningen, sier Tor
Elling Kjersem.
Kvalitet og finish
Grunnlaget for den delen av byggearbeidene
er også lagt av maskinentreprenør J. O. Moen
Anlegg AS. Vidar Samseth fra den lille bygda
Mandalen driver et enkeltmannsforetak med sin
Volvo EC140B, og har som fast J. O. Moen-

innleid vært involvert i det aller meste av gravearbeider og masseutskifting.
- Jeg har vært med fra dag én og utfører så å si
alle typer arbeid med maskinen. Også grunnarbeidene og plastringen omkring næringsbygget, inkludert hele vannspeilet for øvrig.
Hele anlegget eksternt bærer preg av ekstra
høy kvalitet og naturtilpasset superfinish, sier
Samseth.
Under Anleggsmaskinens streif var han opptatt
med sluttmontasje i ulike grøfter av drensrør,

Samarbeid Ove-Vegard Selboskar (midten) i Selboskar & Relling Maskin
flankert av Vidar Samseth (t. h) og Kaj Skare, begge hos J. O. Moen Anlegg.
MEF-bedriftene skjøtter viktige anleggsoppgaver på Trollstigen-platået.

V/A-rør og elkabelstrekk, gjenfylling og komprimering sammen med J. O. Moen-ansatte Kaj
Skare. Ikke så mye som en skarve ledningsstump eller rørdel skal være synlig når alt er
ferdig.
Tilpasset infrastruktur
Trollstigen-platået har aldri vært tilknyttet
noe elektrisitetsnett, og vil heller ikke bli det i
framtiden. Her skal all ny infrastruktur tilpasses den urørte naturens egne premisser så langt

Uforstyrret Turistene strømmer som før til Trollstigen til tross for
omfattende anleggsarbeider. Denne New Holland-graveren er brukt
til ulike arbeidsoppgaver.

Leverandør av maskiner og utstyr til anleggsbransjen

For mer info se www.motorsalg.no eller ta kontakt med oss for et godt tilbud!
Motorsalg AS, Midtunlia 13, 5224 Nesttun, Tlf 55 52 60 50, mail@motorsalg.no
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råd er. Nye installasjonene sikres derfor mot
vær, vind og turistenes øyne med strømgeneratorbunker, anlegg for gjenvinning av varme,
nytt deponi for infiltrasjonsrenseanlegg av
gråvann og nedgravd septiktankanlegg for toalettinstallasjonene.
- Alt er dimensjonert i forhold til høy tilstrømning av turister og andre besøkende. Vi har
utført alle disse grunnarbeidene også, inkludert
en del sprengningsarbeider, sier Skare.
Vidar Samseths Volvo-graver har i sommer stort

sett vært eneste maskin i bruk i tilknytning til
grunnarbeidene, supplert av en 3-tonns minivolvograver.
Også en lettvinn New Holland E70B med tiltrotator, klype og pusseskuff har gjort sitt denne
sesongen, som er den siste med store oppgaver
på det berømte fjellplatået. De estetisk viktige
og synlige byggearbeidene i regi av Christie AS
går samtidig mot slutten i tråd med framdriftsplanen.
- Det er artig å være representert med oppdrag

Elveløp En midlertidig omkjøringsvei har inkludert fritt leide for den
stedlige elva. Her fjernes provisorium og betongrør før trafikken ledes
over til den nye brua.

WWW.OSN.NO

på et så berømt sted. Også spesielt fordi det ligger i mitt eget nærområde, sier Vidar Samseth.
Arvid Gjerde med gjerde
For å møte landskapsarkitekturenes og veivesenets kriterier legges elva som krysser
Trollstigen-platået, under en ny bru. Denne har
også sammen med all tilhørende veiomlegging,
utbedring og oppgradering vært Selboskar &
Relling Maskin AS sitt ansvar.
Daglig leder Ove-Vegard Selboskar har brukt

Fra første dag Nils Grønnessæter er fast sjåfør på en av Selboskar
og Rellings store anleggslastebiler, og har vært med på Trollstigen-platået fra begynnelsen av.

Vi områdesikrer i hele Norge - kort leveringstid med lager nærmest deg!

Finn din forhandler

Mobilgjerder
G

R

U

P

P

E

N

Tempofor mobilgjerder H: 2000 mm leveres i 3
bredder: 1200 mm (port), 2200 mm og standard
3500 mm. Varmforzinket.

Reklamebanner

Tekstilbannere i fotokvalitet med maljerte
innfestinger for montasje. Tilpasset mobilgjerdene.
H: 2000 x B: 3500 mm.

Franske stablegjerder

Stabil ramme med vertikal stavfylling (19 staver)
for sperring av store folkemasser. Anti-løft
sikkerhetssystem. Varmforzinket.
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Orange varslingsgjerder

Ekstrudert plastnett i HDPE. Enkel å bruke, tåler frost
og sollys. Rullbredde 122 cm. Fås også med refleks.

Månedens prosjekt Nasjonale turistveier
mye egentid på anlegget bak stikkene i sin Volvo EC180B. Nils Grønnessæter har manøvrert store mengder masser med lastebil til deponi, stort sett på fast basis helt siden dag én. Annen massetransport er leid
inn etter behov. Overskuddsmasser er planlagt brukt til andre oppgaver etter hvert.
- Akkurat nå fjerner vi en midlertidig kombinert omkjøring med rørgate for elva, bygd før arbeidene med
ny bru kunne starte. Også den var dimensjonert for å ta unna all trafikken som hele tiden har passert her
oppe mens anleggsarbeidene pågår, sier Selbostad.
Logistikk i forhold til et daglig hopetall av busser, bobiler, camingvogner og andre kjøretøyer har derfor
hver dag vært en stor utfordring for Christie AS. Også J. O Moens og Selbostad & Rellings folk har hatt
mer enn nok nysgjerrige å forholde seg til. Det har også Møre og Romsdal-baserte Arvid Gjerde AS hatt
med turister nært innpå livet mens bedriften fullførte alle rekkverkarbeidene på platået.
Ikke akkurat Disneyland
Et av veivesenets kriterier for turistvei-prosjektet er nettopp å beskytte turister mot å bli offer for dramatiske og farlige fjellpartier med bratte stup, brunstige juv og dype kløfter. Og HMS-reglene i anleggsperioden er minst like strenge med tanke på sikkerheten til dem som omsetter denne tryggheten til praktisk
virke.
Magne Husevik og Arnt Johnny Nerland er to Christie-stålarbeidere som til daglig står for montering av
spesialdesignede rekkverk på populære utsiktspunkter er i sluttfasen, og med avgrunnen som bakteppe.
- Det gjelder å ikke tenke på høydene, og vi ivaretar alltid vår egen sikkerhet. Men mange steder er det
ikke like dramatisk som det kan se ut for, sier Magne Husevik.

Juni 2012 Den nye brua åpnes for alminnelig turisttrafikk i juni neste år. Da er også
alle andre installasjoner ferdige og alle spor etter anleggsarbeidene ryddet vekk.
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To fritthengende utsiktsplattformer over bunneløse slukter over Trollstigen-svingene er
for lengst ferdige og tatt i bruk. Gangstiene
bort til disse er også sikret permanent med
rekkverk mot ubetenksomme utfall og innfall
blant tilreisende som fortsatt tror at norsk
fjellnatur er en form for Disneyland. Senest
i sommer falt en utenlandsk kvinne utfor et
par-tre hundre meter høyt stup ved Vøringsfossen. Sikringstiltak blir aldri overflødige.
- Når vi er ferdige med de siste utsiktspunktene vil alle forstå at det ikke er ufarlig å
bevege seg ute på de mange stupkantene her
oppe. Med vettug atferd er det imidlertid
trygt å ferdes bak våre rekkverk, sier Magne
Husevik.
Tekst og foto
I svein erik madssveen
Rivningsklar Tone Rangnes i AF Decom fotografert bare få timer før
rivningsmaskinene går løs på det verdenskjente trollet som vokter
tømmerbygningen på Trollstigen-platået.
Fortid og nåtid Når alt er ferdig vil Trollstigen-platået by
på mye nytt, men også litt gammelt.
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Din spesialist på hengere, traktorer og dieseltanker

www.baileytrailers.co.uk • www.protechmachinery.co.uk • www.fuelproof.co.uk

FUEL PROOF Europas største utvalg av dobbel bunnede
dieseltanker. Fra Europas ledende produsent av frittstående diesel
og aviation tanker.

Fuel Proof Highway 10000L

Bailey maskinhengere

Generator tank
1000L til 3000L
kan stables

Frittstående
tank fra 500L til 60 000L

Løs tanker 500 L til 4500L
ProTech
pelehammer

Stort utvalg av traktorer

Arvid Gimre AS Tlf: 51 65 44 86 - Mob: 928 04 448
arvid@gimre.no - www.gimre.no

A.G.indd 1

25.03.11 10.28
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Nytt søke/arbeidslys
Clubman CB 2 (bildet) er ny type oppladbart søke- og arbeidslys i samme enhet.
Maksimalt innstilt leveres en rekkevidde på 1.000 meter i 1,5 time. Innstilt på
laveste nivå leveres godt arbeidslys i 8 timer pr. ladesyklus. CB 2 forsynes av et
12V batteri med kapasitet på 7 Ah. Samme utstyr leveres alternativt i praktisk
bærekoffert med batterikapasitet på 14 eller 28 Ah. Brenntiden vil da, på sterkeste
lysnivå, økes til henholdsvis 3,5 og 7 timer. Tilsvarende økning av brenntid på
laveste lysnivå, heter det blant annet i en pressemelding fra Rebato AS.

Hydro Tek med høyt trykk
SL-Gruppen er på hugget med kraftige Hydro Tek høytrykksvaskere
(bildet) i både varmt- og kaldtvannsvarianter, og som kan
spesialtilpassses egne behov, heter det i en pressemelding.
Vaskerne kommer med både bensin- og dieseldrift, og leverer
1020-1740 liter vann på opptil 121 grader pr. time ved 210-345 bar.
Ifølge Owe Svensson leveres vaskerne montert på spesialtilpassede
tilhengere eller montert som såkalt skid.

Suksess for Transport 2011
Transport 2011 ved Norges Varemesse i Lillestrøm andre helga i september hadde flere verdenspremierer og en rekke norgespremierer på
programmet.
Helt ny Mercedes-Benz Actros
fikk sin internasjonale messedebut, Volvo hadde verdenslansering av FH16 med 750
hestekrefter, og ny Fuso Canter
ble vist for aller første gang.
Flere norgesnyheter
Dessuten kunne messa by på
en rekke norgeslanseringer.
Blant annet viste VDL fram
bybussen Citea for aller første
gang. Og Ford benyttet anledningen til å presentere den helt
nye utgaven av pickup-modellen Ranger.
Alle nyhetene bidro til at hele
18.517 transportinteresserte
fant veien til messen. Antall
besøkende i Lillestrøm denne

helga var for eksempel om lag
1.000 flere enn danskene kunne skilte med på sin Herningmesse tidligere i år.
Fornøyde utstillere
I pressemeldingen fra Norges
varemesse understrekes at
også utstillerne var særdeles
fornøyde. Meget god respons,
var den generelle dommen fra
utstillerne, og mange hevdet at
de aldri hadde møtt så mange
beslutningstagere på en messe
før, heter det blant annet i
meldingen.
Også mange salg ble rodd
i land under messedagene.
Volvo fikk for eksempel inn
87 salg på messa, hvorav 17

Godt besøk Drøyt18.500 personer var innom Transport 2011 i
Lillestrøm.
var den nye 750-hesters FH16.
NorSlep noterte seg for to
solgte maskinhengere og to
asfaltbaljer.
Norges Lastebileier-Forbund,
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NHO Transport og Bilimportørenes Landsforening sto bak
arrangementet i samarbeid med
Norges Varemesse.
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Megler-napp i Irak
Etter 320 auksjonstilslag fram til august i år, toppet av to pelemaskiner til Irak
(bildet) med samlet verdi på 5 millioner kroner, kan maskinmegleren Plustech
notere seg for en første halvårsomsetning på 75 millioner kroner, opp 23 millioner
i forhold til samme periode i 2010. Auksjonene kjøres nå også via web-baserte
løsninger. To 50-tonns Cat-hjullastere til India er dessuten nylig klubbet i havn.
Ifølge daglig leder Karsten Berg regner selskapet med tilhold på Heimdal i
Sør-Trøndelag, med fortsatt høy aktivitet i maskinauksjonsmarkedet, også
internasjonalt.

månedens bil VW TIGUAN 2,0 TDI
4MOTION

FORTSATT

LETT Å LIKE
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Pris testeat modell: Kr. 509.790.Motor: 2,0 Commonrail TDI, 140 hk/320 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 2.240/759 kg
Tilhengervekt: 2.200/2.500 kg
(18/28 grader front)
0-100/toppfart: 10,4 sek/189 km/t
Forbruk: 5,5/6,2/7,6 liter/100 km (landevei/
blandet/by)

Fire år etter lanseringen av Tiguan løfter Volkswagen modellen enda et par trinn opp langs utviklingsstigen med noen enkle facelift-grep, enda mer avansert elektronikk og introduksjon av en ren forhjulsdrevet versjon med en litt mindre motor.

”Never change a winning team,” lyder et godt innarbeidet munnhell, og
det rådet har Volkswagen så absolutt fulgt opp med sin nyeste folke-SUV
Tiguan. Oppgradering av frontlys, grill og panserdetaljer som stemmer
med VW’s nye felles designprogram gir faktisk inntrykk av en mer langflat front. Sammen med smalere og bredere baklys gir disse enkle visuelle
endringene inntrykk av at Tiguan nå er både lavere og bredere enn før,
noe bilen altså ikke er. Men vi synes det er rart at dekselet over dieselpåfyllingen kan åpnes utenfra av hvem som helst. SUV’en leveres fortsatt i
tre versjoner; Trend-, Sport- og Track & Fun, sistnevnte med en brattere
stigvinkel under fremre støtfanger og som gir gunstigere vilkår for terrengkjøring. Ørsmå visuelle endringer til tross, VW har faktisk klart noe
nesten unikt likevel.
Vel på plass bak rattet, er førsteinntrykket faktisk at vi entrer en helt ny
bilmodell.
4Motion-bilene har beholdt opprinnelig motorprogrammet med 140,
henholdsvis 170 hk. Motoren i den helt nye forhjulstrekkversjonen er en
ny 2-liters variant med 110 hk. Denne leveres bare i Trend-utgave, men
har flusst med ekstrautstyr tilgjengelig mot pristillegg.
I førerstolen gjenkjenner vi interiøret. Forskjellen er enkelte små grep
som gir skarpere og mer moderne finish. Analogt lettleste hovedinstrumenter finnes fortsatt rett foran føreren der de skal være, supplert av en
restaurert og avansert infoskjerm for ulike kjøre- og betjeningsdata. VW
har også valgt å beholde den analoge motortemp-måleren, et svært viktig
instrument som enkelte andre bilprodusenter etter hvert har kuttet ut og
erstattet med en varsellampe.
Betjening av AC og media/telefon/navigasjon samt fire luftdyser er plassert på og under samme konsoll-satellitt midt på dashbordet som før.
Og NB! Den aluminiumsimiterte plastikkomrammingen er erstattet av
refleksfritt, uforstyrrende, ukamuflert og ærlig plastikk i samme mørke

farge som det øvrige instrumentbordet! BRA! Radiobetjeningen
er norsk-språklig, men litt komplisert å bruke uten trening. Den
har innebygget DAB med støyfritt mottak av en rekke spesialkanaler.
140/170 hk-motorene er de samme som før. Nytt er en 7-trinns
DSG automat-kasse med manuelt skift via spak eller fingerspisser. Nye Tiguan synes nå å utnytte tilgjengelig dreiemomentet
enda bedre, og velger selv et høyere gir enn man selv naturlig
ville gjort med manuell girkasse. Likevel ligger mer enn nok
trekkraft alltid på lur dersom det trengs. I høygir og manuelt modus leser vi av 1.550 o/min i 90 km/t og 1.750 o/min i 100 km/t.
Setene er av ypperste vare, og faste nok til å kunne kjøre titalls mil uten å
få baken mørnet. Støtten er super alle veier. Justeringsmulighetene innbefatter ratt opp/ned og ut/inn.
På veien kjører Tiguan krengningsfritt, stødig og sporsikkert. Brede dekk
på testbilen ga litt drag i rattet over kanter og i asfaltspor. For øvrig ligger
kontrollen over hele bilen 100 prosent i rattgrepet, med supre tilbakemeldinger fra underlaget. Slagene fra bakhjulsopphenget vi rapporterte om
i januar 2008, er nå helt forsvunnet. Vindsus og støy fra motor og dekk
er helt ubetydelig. Uten sammenlikning for øvrig, idet vi den gang kjørte
Tiguan med piggfrie dekk på vinterføre.
Nye Tiguan har automatisk stopp/start, som innkoplet faktisk kan føre
til kjøretekniske tabber. Fordi bilen fra full motorstans nøler et øyeblikk
fra gasspedalen trykkes ned til motoren igjen starter og bilen setter seg i
bevegelse. Veldig skummelt hvis man skal smette inn i en sterkt trafikkert
rundkjøring, for eksempel. Et triks for å omgå stopp/start-funksjonen er
å bremse bilen til full stans slik at motoren stopper, slippe bremsepedalen
og deretter å tykke den ned på nytt. Nå er Tiguan klar til å entre travle
rundkjøringer med motoren i gang, og uten forsinket reaksjonstid. Et
annet alternativ er å slå systemet helt av med en egen bryter nederst på
midtkonsollen.
Nye Tiguan tilbys med flere utstyrspakker til aller tre versjoner, men
standardutgavene mangler ikke noe av basissortimentet som sikrer trygg
og komfortabel kjøring. 4Motion-programmet starter på 396.410 kroner
i rimeligste Trend-utgave. Prisstigen for det forhjulsdrevne alternativet
starter nøyaktig 100.000 kroner lavere.
Tekst og foto
I Svein Erik Madssveen
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maskinelt tilbakeblikk

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

Øveraasen VIKING

D15 dumper, 1972

Dette handler om et betydelig norsk maskinprosjekt, og historikken bak denne maskinen er
interessant.

Her er vi ved starten på en
norsk produksjon av en anleggsmaskin som er blitt godt
kjent, og som er blitt en stor
virksomhet. En maskin med
gode egenskaper, men hvor
produksjonen har hatt medgang
så vel som motgang. Museets spesialdumper Øveraasen
Viking D15 er serienummer 1
fra 1972, av maskintypen som
kort tid senere ble til Moxydumperen.
Tungtveiende behov
Bakgrunnen for denne maskinen var at Øveraasen Motorfabrikk og Mek. Verksted på
slutten av 60-tallet undersøkte
muligheter for å utvide sitt produktspekter og produksjon av
veiarbeidsmateriell som hoved-

sakelig var snøryddingsutstyr,
og hadde kontakt med Statens
vegvesen.
Etter at tanker om en veihøvel
var lagt til side, kom det opp
innspill og drøfting om å utvikle og bygge en 3-akslet leddstyrt anleggsdumper. Beregnet
for transport av masser, som
blant annet sprengstein.
Kjøring på vei
Og fra veivesenets side ønsker
og behov for andre tekniske
løsninger og spesifikasjoner
på visse punkter enn den markedsledende daværende utgave
av BM-Volvo dumperen. Noen
sentrale punkter var større motorstyrke på minimum 200 hk,
3-akslet og med drift på alle
hjul, valg av løsning for ram-

meleddet i maskinen, og boggikasser med pendlende oppheng.
Og avgjørende for veivesenets
bruk var at dette gjaldt dumper
med dimensjoner og vekt som
kunne registreres for kjøring
på vei. Det ville si maksimalt
10/16 tonns aksel/boggitrykk,
og maksimalt 2,50 m bredde.
Svensk starthjelp
Prosjektet ble startet opp,
med den svenske ingeniøren
Bengt Påhlsson som leder av
konstruksjonsarbeidet. Han
hadde tidligere erfaring med
svenske veihøvler og dumpere.
Veivesenet satte i bestilling en
serie på 8 stk. Den første ble
levert våren 1972, og gikk etter
en forutgående prøveperiode
til veivesenet i Vestfold hvor
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den ble satt inn i storanlegget
Farriseidet på E18 i Larvik.
De neste maskinene ble levert
utover gjennom ca. 2 år. I alt
produserte ØMV 12 enheter.
Firma Hesselberg Maskin kom
også inn på markedssiden for
dumperen.
Til Glamox AS
Maskinen med sin kraftige
motor (Scania 202 hk), allhjulsdrift, egenvekt ca. 12,7
tonn og lasteevne 15 tonn, var
ikke billig å produsere, og noe
større serieproduksjon (for lavere enhetskostnad) kom ikke i
stand i den fasen som er omtalt.
Prosjektet ble i 1973 overdratt
fra ØMV til Birger Hatlebakk,
Glamox A/S. Dumperen fikk
der navnet Moxy-Viking D15.

Hatlebakks bedrift var selv i
gang med en egen type dumper,
en 2-akslet 20 tonns lasteevne
anleggs- og tunneldumper, kalt
Moxy D20. Det var bygget en
prototyp samt en prøveserie på
5 eksemplarer av disse. Dette
tiltaket ble droppet da Viking
D15-prosjektet ble kjøpt, og
dette ble utgangspunktet for
Moxy’s videre virksomhet.
Videreføring
Moxy videreførte og utviklet
D15 suksessivt gjennom flere
modellendringer, i en første tid
med typebetegnelser D16 og
D16B, i samme størrelsesklasse. Etter dette ble det utviklet
flere og større utgaver, men etter samme konsept. Det innebar
at man for noen typer kom over

vekt og dimensjon for vanlig
tillatelse for bruk på vei.
Den tekniske siden er hele tiden
fulgt opp og oppdatert, driftsmessig har forløpet for Moxy
dumperproduksjonen gjennom
de nå ca. 40 år bydd på gode
epoker, så vel som på konkurser
og reetableringer. Men dette
utgjør vel ”en annen historie”
som det heter. Et stort antall
eksemplarer er til sammen
produsert av denne norske anleggsmaskinlinjen.
(Museets materiellnr. 00-G02187).
Tekst I bjørn prebensen
og ASGEIR ENGJOM
Foto I ole arvid flatmark

t!

KvX veistål
Med kvalitet i fronten

Få mer info her:
Dette er en QR-kode. Last ned en
gratis QR-leser til din smarttelefon,
scan koden og du blir tatt direkte til
Veistål-seksjonen på kvx.no hvor
du finner mer informasjon.

V å R

www.kvx.no

MOre bite fOr yOur MONey

e
Nyh

F o R h a n D L e R :

www.volvomaskin.no
OrstadveGeN 134, 4353 Klepp stasjON
tlf.: 51 78 50 80, faKs: 51 78 50 81, e-pOst: KvX @KvX.NO

Anleggsmaskinen, 115x310, utfallende.indd 1
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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.

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

Gjør som mange andre. Velg markedslederen.
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114900:INKL. MVA.

Still deg på startstreken og sikre
vinterjobbene allerede nå.

Design: westring-welling.dk ·12887

Bestill din WACKER NEUSON teletiner allerede nå så har
du skaffet deg en utmerket startposisjon til kommende
vintersesong. Med rett utrustning til rett tid får du et
overtak på vinteren allerede fra starten.

Kontakt oss for ytterligere opplysninger eller
en uforpliktende demonstrasjon?
Wacker Neuson i Norge: tlf. 63 86 89 00
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Norge rundt
Følg MEF og OKAB på Facebook
MEF og OKAB har egne Facebookprofiler som blir oppdatert med bilder, aktiviteter og diverse nyheter.
Her kan også du dele bilder med oss, enten det er bilder av favorittmaskinen din eller noe annet interessant
og spennende som skjer i hverdagen din.
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Nytt fra regionene

Region Øst
Årets entreprenørbarnehage i Hedmark
MEF gratulerer Flekkenga Natur- og Gårdsbarnehage i Ingeberg som årets entreprenørbarnehage i Hedmark.
MEF avdeling Hedmark velger hvert år ut en ”Årets Entreprenørbarnehage”.
Barnehagen fikk en gave i form av en tråtraktor, og is ble delt ut til alle. MEF medlem M. Dobloug AS fra Furnes var representert
ved Knut Jørgen Arnseth, og bisto med utdelingen av is og traktor.
Regionsjef for MEF Region Øst, Jan Myrvold, delte ut en pengegave på kr 10 000 til barnehagen, som skal disponere pengegaven
til å skape enda bedre muligheter for uteaktiviteter i barnehagen. Alle barna fikk etter tur prøvd seg på litt ”ordentlig graving” under
kyndig hjelp av Geir Arne Engebakken fra Volvo Maskin AS, som hadde stilt gravemaskin til disposisjon. Barnehagens leder, Ole M
Svenkerud, kjørte frem traktoren fra gården, og barna fikk også prøvekjøre denne.
Bakgrunnen for valget er at det er en barnehage som legger vekt på friluftsliv og lærer ungene å trives utendørs. Vi håper dette er
med på å skape interesse for anleggsbransjen.
For spørsmål, ta kontakt med regionkontoret på Hamar, tlf: 958 72 000.
Engebakken med en av
de yngste guttene som
ivrig prøvde spakene i
gravemaskinen.

NY MASKINHENGER

Robust maskinhenger med
lavbygd, helsveist understell.
Konstruert for virkelig røft bruk, og
passer til minimaskiner, lifter, osv.
Leveres standard med hel baklem,
bakkestøtte, metallrister i bunn,
skuffehviler, solide surrefester og
kraftig nesehjul.

Forhandleroversikt på

www.tysse.no

Modell 6428

Modell 6397
Totalvekt:
Nyttelast:
Kassemål (L/B):
Største utv. (L/B):

2600 kg
1855 kg
310/184 cm
538 /235 cm

Totalvekt:
Nyttelast:
Kassemål (L/B):
Største utv. (L/B):

3500 kg
2685 kg
310/184 cm
538 /235 cm

- tilhenger av norsk kvalitet
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Nytt fra regionene

Region Midt
Arne Hernes AS 75 år
MEFs eldste bedrift har fylt 75 år og feiret dette på egen låve i Meråker 27. august med 250 gjester.
Herneskonsernet ble etablert av Petter Hernes i 1936 i forbindelse med Kraftutbyggingen i bygda Meråker. Oppstarten var levering av grus.
Barnebarnet Jon Petter driver idag konsernet, som består av entreprenørbedriften Arne Hernes AS, Hernes Transport AS, Hernes Eiendom AS
og Muruvik Havn AS. Videre eier konsernet 50 prosent i Hembre Grus, sammen med Vikaunet Fabrikker AS. Kontoradressen er Stjørdal, men
firmaet har forsatt nær tilknytning til Meråker Kommune.
Entreprenørselskapet hadde i 2010 en omsetning på 46 mill. kroner med 40 ansatte og er en av de ledende maskinentreprenørene i Midt-Norge.
Hovedoppgavene er innenfor vei, vann og avløp i kommunene Stjørdal, Malvik og Trondheim. Meråker Smelteverk/Elkem var i mange år de
største oppdragsgiverne sammen med Nord-Trøndelag E-verk.
MEF gratulerer Hernes AS med 75-årsjubileet og ønsker firmaet lykke til med mange gode år i fremtiden.

På bildet: Under jubileumsfesten var det overrekkelse av fortjenestemedaljer, 3 gull og 2 sølv, og hilsningsgaver. Fra venstre Roald Tystad, Jon
Petter Hernes, Thomas Hansson, Jostein Raaen, Jon Gunnar Steig og Stein Berg.

912D
912DS
912HM

w w w . h y d

r e m a . c o m

Slik du kjenner den i dag...

922C
I std. utførelse...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

Vegversjon!

RING BJØRN PÅ 911 99 692
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Nytt fra regionene

Region Midt
Opplæringskontoret Sør-Trøndelag

Framtidige lærlinger
Vi ønsker alle elever et innholdsrikt skoleår og ser frem til neste år da de skal begynne som lærlinger.
På bildet ser vi årets elever og lærere på Anleggsteknikk VG2 fra Gauldal Videregående skole.

Lærling i Fjell- og
bergverksfaget
Jøran Aronsen Bjørnstrøm er lærling
i Fjell- og bergverksfaget, og jobber
hos Kvåle Maskin AS i Fannrem.
Han er nå halvferdig med sin
læreperiode.
Jøran mestrer å slipe borekroner.
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Nytt fra regionene

Seksjon Ressurs og miljø
Avdeling Brønn – og spesialboring

Fagtreff
Avdeling Brønn- og spesialboring markerer i år sitt 30 års jubileum som egen fagavdeling for brønnborere. Vi har herved gleden av å invitere
medlemmer og gode samarbeidspartnere til fagtreff på Fagernes, Valdres 3. – 6. november 2011.
Brønnboreravdelingens styre håper også denne gang på god oppslutning fra ledsagere.
Foruten ”leverandørmart`n” og faglige innlegg, blir det også anledning til å delta på den berømte ”rakafiskfestivalen” som arrangeres samme helg i
Fagernes sentrum.
Hele programmet samt påmeldingsskjema finner du ved å logge deg på MEFs medlemsnett (Er du ikke opprettet som bruker, send e-post til
firmapost@mef.no med navn og e-post adresse) eller ta kontakt med seksjonssjef Einar Østhassel, 908 66 302.

Avdeling Skog

Temadager Skog
Bli med skogsentreprenørene på
faglig og sosialt samvær med gode
entreprenørkollegaer i det nordiske
maskinskogbruket 10. – 12. november
2011. Årets temadager arrangeres denne
gang i nært samarbeid med våre svenske
entreprenørkollegaer i SMF i Stockholm.
Skogstyret i MEF har igjen gleden av å
invitere medlemmer og samarbeidspartnere
til årets temadager for skogsentreprenører.
Samtidig markerer skogavdelingen sitt 30
års jubileum som egen fagavdeling i MEF
(1981).
Skogstyret håper også denne gang på godt
frammøte av ledsagere til engasjerende
dager med kollegaer i det nordiske
maskinskogbruket.
Programmet gjennomføres som et norsk/
svensk fellesarrangement med stort
leverandørtorg, og også i form av separate
parallelle, faglige seksjoner der dette
faller naturlig. Norske skogsentreprenører
inviteres således til diskusjon i eget
forum om temaer som miljøsertifisering,

entreprenørstrategi, bedriftsutvikling med mer.
Av praktiske årsaker må alle påmeldinger skje via den svenske arrangøren og deres
link. Gå til http://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?pageId=15931.
Påmeldingsfrist 7. oktober 2011!
For mer informasjon, logg deg på MEFs medlemsnett. Er du ikke opprettet som
bruker, send e-post til firmapost@mef.no med navn og e-post adresse.

Markedets mest brukervennlige! Godkjent for kjøp og salg

loadmaster lm 9000i
Hjullastervekt
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Nytt fra regionene

Seksjon Ressurs og miljø
Avdeling Gjenvinning og
avfallshåndtering

Farlig avfall fra bygg og anlegg
Det har kommet et nytt informasjonsark fra Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif) om farlig bygg- og anleggsavfall.
Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning
og skade på helse og miljø fordi avfallet inneholder miljøgifter.
Mest farlig avfall fra bygg og anlegg oppstår i rive- og
rehabiliteringsprosjekter. Det er viktig å behandle dette avfallet på
en forsvarlig måte.
Informasjonsarket finner du på Klifs hjemmesider, http://www.klif.
no/publikasjoner/2840/ta2840.pdf

Avfallsdagene
2012
Sett av allerede nå for
Avfallsdagene 2012 som arrangeres
7. og 8. mars på Holmenkollen
Park Hotel med bransjeseminar og
Leverandørtorg.

Dieselmotorer

(Ex. Valmet)

Telefon 63 87 17 00
www.frydenbopower.no

messer og konferanser 2010
20.-22. september:
Elmia Waste & Recycling
Jönköping, Sverige
23. – 25. september: Loen-dagene
Arr: MEF
18. oktober: Vestlandsoffensiven
Clarion Hotel Bergen Airport
Arr: Possibility AS

24.-25. november
Fjellsprengningskonferansen
Arr: NFF

2012

24. – 26. januar: Anleggsdagene
Arr. MEF
7. – 8. mars: Avfallsdagene
Arr. MEF

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

16.-21 april: Intermat
Paris

1. november: Oslo-konferansen
Arr. MEF

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

2013

15.-21. april Bauma 2013
Munchen, Tyskland

2014

13.-15. juni MEFA 2014
Trondheim Arr. MEF

mef-aktøren Geir Mardahl

Sort gull

i Orkanger
Da det skulle bygges en oljerørfabrikk i Orkanger midt på
nittitallet så den lokale maskinentreprenøren Mardahl
Maskin sitt snitt til å utvide sin virksomhet. I dag kommer
over halvparten av bedriftens omsetning fra oljebransjen.

Navn I Geir Mardahl
Firma I Mardahl Maskin AS
Antall ansatte I 42
Omsetning 2010 I Ca. NOK 40 mill.

– Vi hadde drevet vanlig, tradisjonell maskinentreprenørvirksomhet i mange år da selskapet
Thermotite, som senere ble kjøpt
opp av det verdensomspennende
Bredero Shaw, etablerte seg her
i 1995. Selv om vi fremdeles tar
på oss vanlige anleggsjobber, er
nå håndtering av oljerør en stor
del av vår hverdag. Vi utfører
all logistikk og håndtering av
rørene, fra de ankommer havna
her i Orkanger til de blir sendt ut
til oljefeltene ferdig behandlet.
Til dette benytter vi kun spesialutstyr, og vi har norsk patent
på deler av det, forteller Geir
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Mardahl, gründer og daglig leder
i Mardahl Maskin.
Hos Bredero Shaw på Grønøra
industriområde i Orkanger, der
også Mardahl Maskin holder til,
blir rørene thermoisolert. Deretter blir de sveiset sammen av en
annen bedrift på området, Technip – som Mardahl også har kontrakt med – før de kveiles opp på
store ruller og transporteres ut i
verden, som oftest med båt. Mardahl Maskin har en finger med i
spillet under hele prosessen.
Entreprenørånd
Geir Mardahl, som fylte 50 år i
fjor, begynte for seg selv i 1984.
Han og selskapet har vært gjennom både opp- og nedturer, men
med typisk entreprenørånd har
han kommet seg over alle kneiker med hevet hode.
– Jeg var offensiv og kjøpte en
gravemaskin og en hjullaster i
1984, før jeg hadde fått en enste
jobb. Så jeg startet ikke på null,
jeg startet på minus, sier han
smilende.
– Det gikk likevel ganske bra en
god stund, men i 1989 ble jeg
truffet midt i trynet av de dårlige
tidene som kom da. Maskinene
var for store og uegnet for de få
jobbene som var ute på markedet, og det endte med at jeg ble
slått konkurs. Kun et halvt år
senere startet jeg på nytt. Jeg
kjøpte mindre maskiner, tidene
ble bedre, det ble enklere å få

jobb, jeg fikk større nedslagsfelt,
det ble mer drift på industriområdet her, og det gikk egentlig bare
én vei. I tillegg fikk jeg betalt alle
kreditorene mine fra konkursen.
Ordeboka full
Mardahl Maskin ble imidlertid
hardt rammet av finanskrisen,
som satte inn i 2008, og bedriften
måtte gjennom en omfattende
nedbemanning.
– Vi ble nødt til å si opp en del
av våre medarbeidere, både
som følge av finanskrisen og at
Orkdal kommune hadde to års
byggestopp på næringssiden. I
2007 var vi 75 ansatte her, mens
i fjor var vi nede i 33. I motsetning til mange andre bedrifter, så
slanka vi ikke administrasjonen
her – samtlige nøkkelpersoner
fikk bli igjen, noe jeg tror var
lurt. Vi har vært gjennom en tung
prosess, men jeg føler vi står
sterkere nå enn før finanskrisen.
Nå er det rock ‘n roll igjen. Vi
har ordreboka full i hvert fall ut
2012, og vi er oppe i 42 ansatte.
Det gjelder å tilpasse seg markedet, slår Mardahl fast.
Paris x 5
Geir Mardahl er født og oppvokst
på Orkanger og visste tidlig
hvilken bransje han ville jobbe i.
– Guttedrømmen var å kjøre
maskin. Jeg begynte tidlig å
interessere meg for maskiner,
og jeg var mye på verkstedet

til naboen vår. Han drev Nyhus
Maskin – en lokal konkurrent
av oss nå – som jeg senere også
jobbet for noen år før jeg begynte
for meg selv, forteller han.
– I tillegg kjørte jeg lastebiler for
faren min, som drev Eilertsen
Transport, et firma som i dag er
en del av vår virksomhet, men
som kun driver ren spedisjon.
Det var veldig spennende å kjøre
langtransport, men etter et par år
ble det kjedelig. Har du kjørt fem
turer til Paris, så trenger du ikke
kjøre ti turer til.
Flere ben å stå på
Foruten Mardahl Maskin og
Eilertsen Transport, er også Mardahl Verksted og Mardahl Pukk
under samme paraply. Morselskapet heter Mardahl Eiendom.
Alle selskapene holder til på en
35 mål stor tomt på Grønøra Industriområde. Her leies det også
ut lokaler til blant annet NCC
Roads, Bredero Shaw og Tess.
– Vi er veldig allsidige, men det
er hovedsaklig Mardahl Maskin
og Mardahl Verksted som har
reell drift per i dag. Verkstedet
omsetter for rundt 10 millioner
kroner i året og driver i utgangspunktet med reparasjon og
vedlikehold av maskinene til
Mardahl Maskin. Etter hvert har

det utvidet seg til å ta imot både
personbiler og større kjøretøy,
både for private og bedrifter. Vi
bygger faktisk ut verkstedet vårt
akkurat nå, forteller Mardahl.
Han er imidlertid klar på at han
er en lokal aktør, og ønsker
ikke å vokse utover Orkanger.
Kanskje åpner det seg også ytterligere muligheter lokalt.
– Orkanger er et satsingsområde for Trondheim havn og det
har blitt investert mye penger
i havneområdet her. Vi håper
industrihavna blir lagt hit. Infrastrukturen vi har her er unik, her
er det god plass og alt ligger til
rette. Hvis industrien fortsetter
å utvikle seg her, så skal vi være
med.
Ærlig og seriøs
Etter å ha vært i anleggsbransjen
hele sitt voksne liv, mener den
blide gründeren at det nå er endringer å spore i bransjen.
– Jeg har alltid likt anleggsbransjen veldig godt fordi den er så
ærlig. Her gå man ikke rundt
grøten. Bransjen har imidlertid
blitt mer seriøs de senere årene.
Dette er takket være blant annet
HMS- og KS-krav og byggeforskrifter, samt en aktør som MEF.
Vi ser kun positivt på alle de
regler og krav som stilles til oss,
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og mener det er med på å styrke
bransjen og dens renommé, sier
han.
– Vi har for øvrig vært medlem i
MEF siden midt på 90-tallet, og
føler vi har god nytte av det. Vi
får støtte og rå dgivning, først og
fremst juridisk, og vi deltar også
på en del kurs. Er det noe trøbbel, så nøler vi ikke med å ringe
MEF.
Sykler Tour de France i garasjen
Når den spreke 50-åringen ikke
er opptatt med sin entreprenørvirksomhet eller kone og fire
barn, liker han å holde seg i
aktivitet. Han har drevet med
styrketrening siden han var 16 år
og deltatt på flere sykkelritt, bl.a.
Trondheim-Oslo. Tour de France
har han syklet mange ganger –
hjemme i garasjen.
– Jeg har alltid vært opptatt av å
være i generelt god fysisk form.
Jeg har fått installert en sykkelsimulator hjemme. Der kjører jeg
Tour de France foran en 50-tommers skjerm inne i en lydisolert
garasje. Det er kjempemoro!

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Spør oss
- før du graver!
Geomatikk utfører gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for
mange kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur.
Registrer dine henvendelser på vår internett-portal www.kundeportal.gravemelding.no eller kontakt vårt kundesenter
- se komplett oversikt på www.gravemelding.no
Landsdekkende informasjon

Landmålingstjenester

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

www.geomatikk.no • 810 33 400 • ﬁrmapost@geomatikk.no

Kun én kjølevæske
til alle maskiner
Maskinprodusenter krever at kjølevæsken skal være
i henhold til kvalitetsstandarden ASTM D-6210.

nje
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k
t
s
ø
H
nov
sept Fleetguard Compleat
- Longlife kjølevæske
- Holder kvalitetskravene

Ryttergarden

- Blandbar med andre
kjølevæsker
- 5, 20, 208 og 1000 liter

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune
Størst i Norge på veirekkverk
Over 30 års erfaring

39 ansatte og en omsetning
i 2010 på kr 121 millioner

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS 6315 INNFJORDEN
TLF: 71 22 72 22 E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO

www.lekang.com

MEF-medlem

Finn din forhandler på
www.lekang.com eller ring oss i dag!

1550 Hølen
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telefon: 64 98 20 00

kundeservice@lekang.com

AT01421

Flowtite GRP-rør: Et lett valg

www.consilio.no

Å legge rør kan være utfordrende, enten det er et stort eller lite prosjekt, krever store eller små dimensjoner, har høyt eller lavt trykk.
Unike produktegenskaper og fleksible løsninger er noe av det som følger med Flowtite GRP-rør. Vi mener det er et lett valg.

APS Norway AS · Postboks 2059 · 3202 Sandefjord · Telefon: 99 11 35 00 · info-no@aps-sales.com · www.aps-sales.no

Et selskap i

Group
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min dag KRISTER EKLUND og TOR LARSEN

SPENNINGSFULL

PÅ SAGENE

Mens Krister Eklund og Tor Larsen åpner grøfter med høyspenningskabler fra 1939 på Sagene i Oslo gjelder det å være varsom. Det holder ikke med gummierte vernestøvler dersom
redskapen uforvarende gnafser seg gjennom gammel isolasjon.
- Det er vel her som så ofte
mange andre steder. Markeringene av kablene på de gamle
kartene til det som i sin tid het
Oslo Lysverker, stemmer ikke
med virkeligheten. Nye påvisninger viste flerfoldige meter
avvik mellom kartreferanser
og virkelige posisjoner, fastslår Tor Larsen og støtter seg
til spaden da han retter ryggen
Navn I Krister Eklund/Tor Larsen
Firma I Lastebilsjåfør/maskinfører
Maskin(er) I Kobelco 45 SR
og Scania 142H

Min historie

nedi grøfta.
- De to seneste ukene har vi
åpnet tre groper rundt gamle,
underjordiske trafostasjoner i
nærheten av Advokat Dæhlies
plass i Oslo. Oppdraget er å
avdekke gamle kabler i gropene og gjøre alt klart til at
Hafslund kan starte med sine
egne omkoplingsarbeider, sier
Krister Eklund.
Larsen og Eklund anslår ut
fra funn i gropene og arkitekturen på bygningen kloss
inntil at kablene har ligget i
bakken i rundt 70 år. Frisøren
i nabobygget stikker hodet ut

På 1980-tallet en gang må det ha vært, løftet jeg ut noen gamle
rørdeler fra en dyp grøft på den gamle kølaverk-tomta til Oslo
gassverk med krana på en Bedford. Jeg hadde akkurat passert
gjennom området til fots da det smalt noe skikkelig. En kraftig
eksplosjon slo fotlemmene på stedet høyt over Blåkorsbygget, og

av salongdøra, bekrefter 1939
som korrekt årstall og smetter
inn igjen da han oppdager kameraet til Anleggsmaskinens
utsendte.
Under vårt kjappe besøk er de
to karene i ferd med å sluttføre
finarbeidet i den siste av gropene med spade og krafse. Og
håndredskapene er ikke i bruk
med tanke på å stå og henge
på dem.
- På denne jobben gjelder det å
bruke sunn fornuft. Håndgraving er helt selvsagt nå i sluttfasen da vi får nærkontakt med
isolasjonen på høyspennings-

kablene. Støvler med gummisåler og vernetå er holder nok
ikke dersom vi kommer borti
noe av det som finnes under
isolasjonen, advarer Tor Larsen med glimt i øyet.
Larsen er renspikka oslogutt
med flerfoldige år bak seg hos
Veflen Entreprenør. Krister
Eklund har 12 Veflen-år på
CV’en sin og er ukependler mellom Oslo og Säffle
i Sverige. Begge er knyttet
til bedriftens osloavdeling.
Larsen og Eklund jobber ofte
sammen, men ikke som et fast
tospann hele tiden. De anslår

en av de to karene nedi grøfta ble blåst åtte meter nedover gata.
Den andre klarte seg ikke dessverre. Den gangen hadde jeg virkelig englevakt.
Tor Larsen

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

Anleggsmaskinsentralen, 2680 Vågå
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raskt antall ansatte hos Veflen
til et sted mellom 60 og 70
inkludert faste og innleide
mannskaper.
- Men nå er det bare ni dager
igjen til staben reduseres med
i alle fall én person. Da går jeg
nemlig over i pensjonistenes
rekker, sier Tor Larsen.
Mesteparten av graveoppdraget utføres med en Kobelco
45 SR beltegraver med Larsen
bak stikkene. Krister Eklund
kjører overskuddsmasser helt
til Lindeberg i Sørum kommune med sin Scania 142H

lastebil.
- Helt til Lindeberg? Men dit
er det jo langt?
- Det er nærmeste oppgitte
mottak for overskuddsmassene
våre, så det blir ganske mye
kjøring ja, sier Eklund.
Nedi gropa utfører de to helt
likeverdige oppgaver med hver
sin spade og krafse. For øvrig
liker Tor Larsen Kobelcograveren svært godt.
- Heller en liten maskin med
mange varierte jobber enn en
stor rugg som stort sett bare
brukes til langvarige og ens-

høy i gropa på Sagene denne
ettermiddagen, som alltid ellers. Det har seg nemlig slik at
selv etter 12 års sammenhengende arbeid i Norge snakker
Eklund kav svensk.
- Ingen knoting her, nei. Men
Krister har lært seg tre norske
ord: Lasteplan, flak og kaffe,
forklarer Larsen.
- Kaffe?
- Ja, vi har jo kaffepauser innimellom, gliser Tor Larsen.

formige oppgaver, sier Tor
Larsen.
Utenom jobben bruker Tor
Larsen mye fritid på golfspill,
hytta her i Norge og i leiligheten i Spania. To barn og fire
barnebarn skal også vartes
opp, noe det blir enda mer av
som pensjonist, lover han.
Krister Eklund har samboer
i Säffle, følger nøye med når
sønnen spiller fotball på Sifhälla og har IFK Göteborg
som eget favorittlag. Eklund
stortrives med å jobbe i Norge.
Og humorfaktoren er kjempe-

Tekst og foto
I svein erik madssveen

graveskuffer? snakk med knut! tlf. 33 43 02 46
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www.holgers.no

ANDEBU NÆRINGSPARK
3158 ANDEBU
TEL: +47 33 43 02 00
FAX: +47 33 43 02 01
POST@HOLGERS.NO

Et nytt
tynnings
konsEpt

901TX & 840TX. En ekstremt produktiv tynnings duo.
Endelig et konsept som fullt ut møter de raskt voksende tynningsbehovene! Dels gjennom Komatsu
901TX sitt lave marktrykk, fantastiske fremkommelighet og ledende løftekraft (170 kNm) muliggjør
optimalt tynningsresultat samtidig med største mulige skånsomhet.
Den nye lastbæreren for tynning Komatsu 840TX har samme store produktiviteten og er særdeles
snill mot omgivelsene. Blant annet takket være kombinasjonen av lav vekt (14,8 tonn), ekstremt bra
sporingsegenskaper pluss en imponerende lastekapasitet (hele 12 tonn).
Vil du tynne maksimalt lønnsomt og skånsomt, velg Komatsu!

Komatsu Forest AS
2335 Stange
Tlf. 901 78800

TX = Thinning Xpert

Ta kontakt med en av våre selgere:
Odd Arne Solenes sør-, øst- og vestlandet 901 71 800
Arne Kristian Holter Hedmark, Oppland,Trøndelag, Nord-Norge 901 70 720

www.komatsuforest.no

På kanten Frydefull flora

To eldre frøkner hadde vært venninner i
alle år, og fant til slutt på å koste på seg en
Syden-reise sammen for aller første gang.
Det gikk ikke bedre enn at de rotet seg inn

på en nudiststrand. På grunn av varmen,
hadde flere av mannfolkene gravd seg ned
i sanden så bare snurrebassen syntes.
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- Se Ragnhild, sa den ene av peppermøene
med tårer i øynene.
- Det som vi har ventet på hele livet, vokser vilt her nede.
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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,
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 5. oktober
merk konvolutten “Krøsset”
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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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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.

VOLVO PENTA INDUSTRIMOTORER

VOLVO MASKIN TAR OVER SERVICEANSVARET
FOR VOLVO PENTA INDUSTRIMOTORER

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

Fra 1. oktober tar Volvo Maskin Service over ansvaret for service på
Volvo Penta motorer til anleggsmarkedet. Med 140 servicebiler og totalt
200 servicemekanikere over hele landet er hjelpen aldri langt unna.
Mange av våre mekanikere har allerede fått spesialopplæring på Volvo
Penta motorer. Dermed kan du forvente samme gode service på en
Volvo motor enten den sitter i et knuseverk, et strømaggregat eller i en
Volvo anleggsmaskin.

