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 Besøk oss på www.basal.no 

Basal leverer nå langbend i 1 meter lange 
betongrør. Langbendet kan settes sammen 
av et eller flere rør til man oppnår ønsket 
vinkelendring  uten bruk av rørdeler. 
Hvert rør er avviklet 5 grader i muffen. 
I tillegg kan skjøten avvinkles som øvrige rør.
Ved langbend fra Basal oppnår man perfekte 
hydrauliske egenskaper i ledningsstrengen.

Langbendet er optimal i bruk i følgende 
situasjoner:

Der ledningsstrengen må tilpasses 
andre konstruksjoner

Der ledningsstrengen legges i krappere 
kurve enn vinkelendringen i skjøt tillater

Der fall inn og ut av kummen er stort

Basal langbend leveres i DN 500 - 1200.

BASAL ig-langbend 
Nytt rørkonsept fra Basal

NYHET

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

Bare betong varer evig

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

5  avvinkling

BASAL - DRIVER KONTINUERLIG INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING INNEN VA



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

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

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

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

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

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

www.statoil.no

For veien videre



07 Cat M316D, 2300 t, AC, sentralsmøring, 
ryggekamera, skjær, rotortilt, 3 skuffer, rip-
pertann, pallegaffel, steinklype. Kr. 950.000,-. 
Ref. 3069.

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

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

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

94 Atlas 1304, 9998 t, tilleggshydraulikk, 
HK, delt bom, graveskuffe, skjær. 
Kr. 145.000,-. Ref. 3195.

01 Cat 924G, 2756 t, HK, 3. funksjon, 
skuffe m/tenner. Kr. 495.000,-. Ref.3191.

80 Volvo BM 4400, 15636 t, HK, skuffe. Kr. 
148.000,-. Ref. 3179.

01 Belos Trans Pro 54, 1810 t, strøkasse, 
snøplog, snøfres, feiekost, kjettinger. 
Kr. 270.000,-. Ref. 3170.

98 Cat 902, 3900 t, grusskuffe, snøskuffe, 
pallegaffel, kostemaskin. Kr. 240.000,-. 
Ref. 3167.

00 Volvo L 90D, 9970 t, sentralsmøring, AC, 
3. funksjon, BSS, HK, skuffe. Kr. 550.000,-. 
Ref. 2743.

85 Kobelco 136 Excone Crusher. 
Kr. 300.000,-. Ref. 3188.

04 Powerscreen Fines Master 120, 2-dekker 
sikt, 4 fraksjoner. Kr. 790.000,-. Ref. 3154.

07 Atlas Roc D3-3 RRC, 1750 t, radiosty-
ring, retningsinstrument, sentralsmøring, 
bunkringspumpe, slipemaskin. 
Kr. 1.100.000,-. Ref. 3187.

07 Atlas 
Copco D7C-
11, 2100/720 
t, maskinsty-
ring, slipe-
maskin, 1838 
hammer. Kr. 
1.190.000,-. 
Ref. 3155. 04 Scania R500 6x4, 402000 km, 

Opticruice, AC, luft/stålfjæring, retarder. 
Kr. 450.000,-. Ref. 3161.
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45 Years of 
Experience

Pionerer innen No-dig siden 1962

Din TT-partner i Norge:

ABS-Maskin AS    

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

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

www. tracto-technik.com

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

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

Rørpressing: Slår stålrør gjennom bakken.

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

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

og store rørdimensjoner.

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

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

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

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

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

Hvorfor grave når det finnes bedre 

løsninger?

Miljøvennlig og effektiv rehabilitering og 
legging av nye rør



LEDER
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FOKUS PÅ VANN
OG AVLØP
I denne utgaven av Anleggsmaskinen har vi sett litt nærmere på status for 
det norske vann- og avløpsnettet. Tekniske installasjoner og infrastruktur 
skjult for det blotte øyet er tilsynelatende noe norske myndigheter i liten 
grad er opptatt av. Rapporter som bygger opp under denne holdningen er 
to omfattende og uavhengige gjennomganger av henholdsvis avløpsnettet 

vannledningsnettet var hakket bedre med sine 3 av 5 poeng. Svært mye er 
altså ugjort. 

For tilstanden i avløpsnettet er lite å skryte av i mange norske kommuner. 
I 2009 alene ble det anlagt 426 kilometer nytt avløpsnett og fornyet i 182 
kilometer. Likevel økte gjennomsnittsalderen på hele avløpsnettet fra 32 
til 34 år i perioden 2004-2009. Tallene viser altså at det er lite av både 
nybygging og fornyelse.

For vannledningsnettes del ble det i hvert av årene i perioden 2007-
2009 fornyet 335 kilometer i gjennomsnitt. Om lag 100 av landets 
kommuner har ingen fornying å vise til i det hele tatt, mens 74 prosent 
av dem har en fornyingstakt på over én prosent. Levetiden for operative 
vannledningsnett stipuleres til 100 år, men dagens innsats fører til 

er lekkasjeprosenten mellom 10 og 30 prosent, og 38 prosent av 
kommunene har enda høyere lekkasjegrad. 

1.150 medlemsbedrifter i Maskinentreprenørenes Forbund har 
kompetanse til å ta på seg vann- og avløpsoppdrag. 20 prosent av det 
totale medlemstallet på nesten 2.000 har faktisk V/A som spesialområde. 

avløpssegmentet enn til bygging av vei, men altså uten å oppleve den helt 

av landets kommuner.

Antallet byggherrer å forholde seg til når det bygges nye veier er stort sett 
begrenset til veivesenets fem regioner og underliggende fylkesavdelinger. 

kommuner, altså 430. Følgelig er det litt av en oppgave å kommunisere 
enhetlig for å oppgradere det norske vann- og avløpsnettet på en god 
og effektiv måte. Et annet stort problem på byggherresiden i V/A-
sektoren er at norske konsulenter har mye å gjøre. Det er åpenbart en 

avløpsløsninger når også mange andre oppgaver skal løses.

Et betimelig spørsmål er om det trengs et statlig organ med oversikt 
og ansvar for planlegging og utarbeidelse av strategier for den norske 
vann- og avløpsstandarden. For nybygging og vedlikehold av veinettet 
har veiregionene sentrale roller med å bistå både fylker og stat med 
tilrettelegging av politiske beslutninger, investering, drift, vedlikehold 
og forvaltningsoppgaver. Kanskje det er på tide å få til en noenlunde 
tilsvarende organisering for investering, drift og vedlikehold av landets 
samlede vann- og avløpsnett? 
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LIFT OG
TELESKOPTRUCK
FRISKMELDES

-

fjellsider.

Retningslinjene for bruk av slikt utstyr til fjellsikringsarbeider har 
inntil nå vært temmelig springende og innviklet å tolke. Nå har 
Arbeidstilsynet satt bjella på katten og kommet fram til mer entydige 
og klare fortolkninger. 

innebærer og omfatter.
”Med fjellsikringsarbeid mener vi alle typer aktiviteter knyttet 
til sikring av fjell, fra inspeksjon til bolting, uavhengig av hvor 
arbeidet skjer (dagskjæringer, naturlig fjellside, tunneldriving 
vedlikeholdsarbeid, med mer)”.
Enkelte typer lifter og teleskoptrucker som er konstruert for og egnet 
til formålet, kan brukes også til fjellsikringsarbeid. For at lift eller 
teleskoptruck skal kunne brukes til slikt arbeid må dette imidlertid 
framgå av bruksanvisningen, heter det videre i retningslinjene. Her 
viser direktoratet til maskinforskriften, Vedlegg I pkt. 1.7.2.4 med 
spesiell vekt på bokstavene g), l), og n).

Tilsynet påpeker viktige momenter som i alle fall må være med i 
bruksanvisingen.
* Opplysninger om hva arbeidskurv/bom/lift/teleskoptruck 
(arbeidsutstyret) tåler av vertikale og horisontale belastninger når 
arbeidsutstyret er montert i kurven. Produsenten må også ha vurdert 
hva stålkonstruksjonen tåler av vibrasjoner fra boreutstyret som 
benyttes fordi det er kombinasjonen av spenninger og vibrasjon som 
fører til utmatning av stålet.
* Opplysning om arbeidsutstyret er dimensjonert for å tåle de 
belastningene som påføres ved bruk av for eksempel knemater eller 
tilsvarende utstyr.
Dessuten krever Arbeidstilsynet at det i tillegg utarbeides en 
sikker jobb-analyse (SJA) som viser at arbeidsutstyret kan brukes 
til fjellsikringsarbeid på det aktuelle stedet. Det vises her til 
internkontrollforskriften.

Men også mobilkran med kurv kan vurderes brukt til 

fjellsikringsarbeid, meddeler Arbeidstilsynet. Det til tross for at slikt 
utstyr er ikke-forskriftsmessig for personløft, og dermed heller ikke i 
samsvar med regelverket.
”For at slikt utstyr fortsatt kan brukes, må det foreligge dispensasjon 
fra Arbeidstilsynet. Dispensasjonen gjelder kun i forhold til å bruke 
mobilkran/kruv til personløft”, heter det i de nye retningslinjene.
Også her gjelder det at mulig bruk til fjellsikringsarbeid må 
framgå klart av bruksanvisningen, med samme henvisning til 
maskinforskriftens vedlegg som for lift/teleskoptruck.
Ut over tilsvarende opplysninger i bruksanvisningen som for lift/

Tillatt Bruk av lift under fjellsikringsarbeid er nå helt stuerent på 
vilkår fastsatt av Arbeidstilsynet. (Illustrasjonsfoto)



KOMPETANSE- OG 
UTSTYRSLEVERANDØREN

   - som er med hele veien! 

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

Norgeodesi AS
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

Alle priser er eks. mva.

23.500,-
7.950,-

teleskoptruck, skal det også framgå om kombinasjonen kurv/bom/
kran tåler av vertikale og horisontale krefter med arbeidsutstyret 
montert i kurven.
(Se også egen sak side 38)

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Kilder: Arbeidstilsynet: Ole Kristian Vik/Marit Anne Stenberg
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MEF HAR ORDET

Det gjennomføres i dag for få samferdselsprosjekter til tross 
for opptrappingen av investeringsbudsjettene for inneværende 
langtidsperiode. MEF mener at en måte å komme ut av de trange 
budsjettrammene som legges i de årlige budsjettene på, er å gi Statens 

prosjekter og gjennomføre dem på den mest kostnadseffektive måten. 

framstår som ulønnsomme, slik man i dag regner ut den 
såkalte ”nettonytten” (samfunnsøkonomisk nytte fratrukket 
samfunnsøkonomiske kostnader).

I Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 er den samlede 
nettonytten beregnet til minus 42,8 milliarder kroner av en samlet 
investering på 99,6 milliarder kroner (2009-kroner). Det betyr at for 
hver krone av rammen for NTP som gjennomføres, vil samfunnet tape 
43 øre. 
De som leser disse tallene vil skjønne at enten bør vi la være å 
bygge veg og bane i Norge, eller så er regnestykkene som er forelagt 
Stortinget fullstendig misvisende.

Alt tyder på at det er regnestykkene som er gale. Vegene trenger vi.

MEF mener at det trengs en solid gjennomgang av metoden for 
disse nettonytte-beregningene. Vi tror at det ville være fornuftig 
å ta lærdom av partene i arbeidslivet og etablere et teknisk 
beregningsutvalg for samferdselssektoren (TBU-S). Vi mener at 
dette utvalget bør være sammensatt av dem som er berørt av disse 
prosjektene. Organisasjonene må selv kunne oppnevne sine eksperter. 

Mandatet for et slikt TBU-S må utredes i detalj, men oppgavene vil 
være av to kategorier For det første å bli enige om hva som er en 
god metode og få den godkjent av Samferdsels-departementet og for 
det andre å gjøre nettonytte-beregninger av store prosjekter, slik at 
Stortinget og andre beslutningsorganer har et mer realistisk grunnlag 
for å fatte sine beslutninger.

MEF vil i tiden framover arbeide for å spre og skape forståelse for 
ideen om et slikt beregningsutvalg. 

MEF er opptatt av at tempoet innenfor veg- og jernbaneutbygging 

veg- og jernbaneutbyggingen. Dagens budsjettsystem med årlige 
bevilgninger er alt for uforutsigbart.  Anleggsbransjen har i dag 
kapasitet til å ta et større løft enn det regjeringen legger opp til.  All 
erfaring tilsier også at anleggsbransjen klarer å øke kapasiteten hvis 
det kommer bevilgninger som gir grunnlag for å gjøre det.



JURIDISK
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Underskrift ikke nødvendig for avtalebinding!
Vi opplever en pågang av saker hvor spørsmålet er om bindende 
kontrakt foreligger. En typisk situasjon er at prosjektet ikke blir 

prosjektet gjennomført i en ”redusert” utgave. Byggherren ønsker 
ofte å avbryte forhandlingene -/ kontrakten, for å invitere marke-
det på ny. Det skjer eksempelvis ut fra en forventning om å oppnå 
bedre priser. Byggherren bør foreta grundige vurderinger før en 
slik handling foretas. Kontrakt kan anses inngått selv om avtaledo-
kumentet ikke er signert. Det kan i ytterste konsekvens medføre et 
betydelig erstatningsansvar. Denne artikkelen behandler spørsmå-
let om når bindende avtale kan anses inngått mellom private aktø-
rer. Problemstillingen er aktuell i kontrakter mellom entreprenør 
og byggherre, og mellom hovedentreprenører og underentreprenø-
rer. Kontrakter med det offentlige behandles ikke.  

Utgangspunkter
I norsk rett er hovedregelen at det ikke gjelder formkrav for kon-
traktsinngåelse. Kontrakter kan inngås både muntlig og skriftlig. 
Det gjelder også for omfattende og langvarige kontrakter. Det er 
presisert i en avgjørelse fra Høyesterett i 1998 (RT 1998 side 946). 

Skriftlighet
Generelt bør partene etterstrebe en skriftlig avtaleinngåelse. Det
vil si at avtale først anses som inngått når avtaledokumentet har 
blitt signert. Denne forutsetningen bør presiseres i forkant av for-
handlingene, samt at den gjelder uavhengig av hvilke handlinger -/ 
utspill som foretas. Det skaper ryddighet.
Enkelte prosjekter har meget korte frister. Det er ikke alltid mulig 

å ferdigforhandle de enkelte detaljer før oppstart. Formalisering av 
kontrakten settes på vent. Arbeidene starter fysisk, samtidig som 

partene – når kontraktens vesentlige elementer er ferdigforhand-
let – sette opp et kort avtaleutkast som oppsummerer hva partene 
har blitt enige om. Denne avtale erstattes så av den ferdig frem-
forhandlede avtalen. Et alternativ til dette, er at partene forut for 
oppstart av forhandlingene enes om hvilke forhold som må være 
avklart, før bindende kontrakt foreligger. Det kan eksempelvis 
være pris, leveringstid, avklaring av de ulike risikospørsmål så 
som grunnforhold, naboforhold, mv. Dette kan skape klarhet om-
kring bindingstidspunktet.

Avtalebinding ”underveis”
Ved større prosjekter, herunder entrepriseprosjekter, kan avtalebin-
ding skje underveis i forhandlingsfasen (”suksessiv bundethet”). 
Dette selv om avtaledokumentet ikke er signert og alle forhold 
ikke er ferdigforhandlet. For at binding skal foreligge, er et min-
stekrav at partene har blitt enige om avtalens sentrale elementer, 
slik som pris, leveringstid, dagmulktsklausuler og andre viktige 
forutsetninger for gjennomføringen. Da vil entreprenøren ofte ha 
en ”berettiget forventning” om at kontraktsarbeidene vil bli utført. 
Dette er imidlertid ikke mer enn et utgangspunkt. Dersom bygg-
herren har tatt forbehold eller det foreligger usikkerhet mht om 
prosjektet vil bli gjennomført, kan ikke entreprenøren ha en slik 

Anbudskonkurranser
Private kontrakter inngås ofte etter anbudskonkurranser. Oppdrags-
giver utarbeider da en beskrivelse. Denne kunngjøres for marke-
det. Eventuelt sendes den til et utvalg av entreprenører. Beskri-
velsen blir utgangspunktet for entreprenørens tilbud. Når tilbudet 

fremgår det at kontrakt er inngått når ”skriftlig” meddelelse har 
kommet frem. Dette er en presisering sammenlignet med den eldre 

Bortsett fra en adgang til å få avklart tvil i anbudet – med an-
dre ord en oppklaring av eventuelle uklare punkter – gir reglene i 

antatt, jf. punktene 6.5-6.7. Først når oppdragsgiver har bundet seg 
mot en bestemt anbyder, kan byggherren invitere til forhandlinger. 

NÅR FORELIGGER BINDENDE 
KONTRAKT?

Av
I



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.

blir bundet uten en uttrykkelig aksept av tilbudet, eksempelvis når 
forhandlinger iverksettes. Iverksettelse av forhandlinger ved åpne 
anbudskonkurranser forutsetter en forutgående binding mellom 
partene. Når partene starter forhandlinger, gir det ofte tilbyder en 
rimelig grunn til å tro at han har fått kontrakten. I RT 1994 side 
1222 ble en anmodning om å foreta en massekontroll ansett som et 
bindende utsagn. Selv om NS 8400 og NS 8410 oppstiller et krav 
om skriftlig meddelelse, vil kontrakten etter disse standardene 
også kunne inngås etter slik ”konkludent adferd”. 

Erstatning
Dersom kontrakt først anses som inngått, og byggherren velger å 
ikke gjennomføre prosjektet, kan erstatningsansvaret bli formida-
belt. Anbyderen har krav på erstatning for det tap han har lidt. Det 
vil i utgangspunktet innebære erstatning for den positive kontrakt-
sinteressen (den forventede fortjeneste ved å gjennomføre kontrak-
ten). I tillegg kan anbyderen kreve erstattet annet økonomisk tap. 
For eksempel kan entreprenøren selv måtte avbestille underentre-
prisekontrakter, og komme i ansvar nedover i kjeden. Da må bygg-
herren også dekke disse kostnadene.

Hvorvidt bindende avtale foreligger beror på en konkret og 
skjønnsmessig vurdering. Prosessen mellom partene må underleg-
ges en nøye evaluering. En formalisering av avtaleslutningsproses-
sen bidrar til å skape klarhet om når avtalebinding foreligger. Klar-
het med hensyn til avtalebindingstidspunktet gjelder spesielt når 
markedet er usikkert, slik situasjonen er per dags dato.

Hitachi hydraulikk,
 Hitachi teknologi
   Hitachi driftsikkerhet

hITACHI
HJULLASTERE

www.nanset.no

Nanset Standard og Hitachi tilbyr nå 
15 ulike hjullastermodeller 

fra 5 til 48 tonn

Ta kontakt med din lokale selger 
eller med vår hjullasteransvarlig selger

Kjell Sørensen 91 33 24 53

Juridisk avdeling har fått utarbeidet en sjekkliste /håndbok 
for medlemsbedriftene med råd om hvordan en bedrift som 
får uanmeldt kontrollbesøk fra konkurransemyndighetene bør 
opptre. Sjekklisten gir en kortfattet oversikt over reglene på 
området, og gir råd om hvordan bedriften bør forholde seg ved 
et slikt besøk. Sjekklisten er tilgjengelig hos juridisk avdeling.



KAMPANJETILBUD
SPAR KR. 25.000,-
på toppmodellen Instyle

Nye Mitsubishi L200 fra kr. 253.900,-*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEST 2009

LA FAKTA TALE FOR SEG SELV
NYE  MITSUBISHI L200



STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

(NB! Ingen tabell her – vi venter på den nye – se nedenfor)
Skogsmaskinindeksen er under revisjon fram til nyttår 2010/2011. 
MEF anbefaler å bruke maskinindeksen i mellomtiden. Ny 
skogsmaskinindeks forventes å foreligge for 1. kvartal 2011. har du 
spørsmål, ta kontakt med MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes, stein.
gunnes@mef.no, tlf. 22 40 20 25.
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Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, 
reparasjon, vedlikehold og drift inklusiv førerlønn. 

Det ble omsatt for 48,6 milliarder kroner innenfor bygge- og 
anleggsvirksomheten i 3. termin i år. Det er en økning på 1,0 
milliarder sammenlignet med tilsvarende tall fra året før.

Omsetningen gikk mest opp for bedriftene i Oppland og Nord-
Trøndelag som viste en økning på henholdsvis 15,7 og 13,1 prosent 
sammenlignet med samme periode i 2009. Bedriftene i Aust-Agder 
hadde derimot en nedgang på 22,1 prosent.

Omsetningen i første halvår 2010 var på 125,5 milliarder kroner. 
Halvveis i 2009 var omsetningen på 129,2 milliarder kroner. Dette 
innebærer en nedgang på 2,8 prosent det siste året.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

Kilde SSB

ANLEGGSMASKINEN 11-201015
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FORSIKRING KJENNSKAP TIL VILKÅRENE

Her kommer litt om tyverier av maskiner og utstyr og hva som 
kreves av forsikringer ved sprengningsarbeider. Selv om innholdet 
er forskjellig, er stort sett alle forsikringsselskapenes vilkår i prin-
sippet bygget opp på samme måte. Vilkårene sier hva som er forsi-
kret, hva som ikke er forsikret og hvilke sikkerhetsforskrifter som 
gjelder. Sikkerhetsforskriftene er viktige å være klar over, siden 
disse i mange tilfeller bestemmer om erstatningen reduseres eller 
faller bort. De sier med andre ord en del om hva du må iverksette 
av sikkerhetstiltak for i størst mulig grad å redusere muligheten 
for tyverier. Tyveririsikoen for en entreprenør er normalt knyttet 
til maskiner, løst utstyr tilhørende maskiner og eiendeler som for 
eksempel verktøy og som blir oppbevart i en bygning, container 

-
sig betydning, må det ha vært forsert en fysisk hindring.

Sikkerhetsforskriftene sier at maskinen skal være låst og nøkler 
skal holdes adskilt fra maskinen. Sitter nøkkelen i låsen, kan det 
medføre full avkortning i erstatningen.

Utstyret skal være festet med lås eller kjetting eller merket med 

vil det være godt nok å legge grabben oppå utstyret, heise det opp 
i ei kran eller lignende. Poenget er at utstyret skal sikres på en slik 
måte at tyveri vanskeliggjøres. Minimum vekt av utstyret må være 
300 kg.

Tyveri av eiendeler i bygning
Eiendeler som for eksempel verktøy og som oppbevares i bygning 
skal sikres ved at dører skal være sikret med FG-godkjent lås og 
gitter foran vinduene. Hvis døra er ulåst, vil dette under nærings-
forsikring medføre full avkortning i forsikringsoppgjøret. Tidligere 
i år ble det begått et tyveri av mye utstyr fra en entreprenør. Før-
stemann på jobb om morgenen låste opp lageret og lot det stå oppe 
til nestemann skulle hente utstyr. Da han kom 2 timer etterpå, var 
utstyret stjålet. Konsekvensen for entreprenøren var at han ikke 

På grunn av tyveririsikoen er kravene til sikring av container enda 
større enn bygning. Det er krav til minimum størrelse på contai-
neren, dørhengsler skal være sikret slik at dørene ikke kan løftes 
av, krav til minimum 2 stk. FG-godkjente hengelåser og krav til 
hengelåsbeslag. For brakker er kravet det samme når det gjelder 
hengelåser, vinduer skal være sikret med gitter eller lem og mobile 

TYVERIER OG
SPRENGNINGSARBEIDER

 Når 
tyver er på ferde blir det 
gjerne litt hærverk i samme 
slengen.



ANLEGGSMASKINEN 11-201017

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

Vår minste 
er blitt et nummer større.

Optimal vektfordeling, lavt tyngde-

punkt og vel balanserte boggier 

gir deg full kontroll og skikkelig 

stabilitet.

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

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

+46 (0)346-605 15 · www.gremo.com

brakker skal være sikret mot borttransport ved at hjulene fjernes.

verk tiltak for å overholde sikkerhetsforskrifter. Ta helst med de 
ansatte med på en gjennomgang, slik at de er klar over hvilke re-
gler som gjelder. Dette vil medføre vesentlig mindre ubehagelighe-
ter ved et eventuelt tyveri.

Når en entreprenør arbeider med kontrakter i henhold til Norsk 
Standard, er han pålagt å ha en ansvarsforsikring som skal dekke et 
eventuelt rettslig erstatningsansvar for skader påført annen manns 
person eller eiendom. Hvis han ikke arbeider etter slike kontrakter, 
har MEF uansett sagt at medlemmene som seriøse yrkesutøvere 
skal ha en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen er bygget opp 

med normal entreprenørvirksomhet. Driver entreprenøren i tillegg 
med sprengning, må det kjøpes en utvidelse for dette. Avgjørende 
for prisen vil for eksempel være omfanget av sprengningsvirksom-
heten, for eksempel antall kilo sprengstoff pr. år.

Både hovedentreprenør og utførende underentreprenør bør 
ha forsikring som gjelder innenfor 5-metersgrensen. I tillegg til 
sprengning gjelder dette også spunting, peling og graving. Graving 
av drensgrøfter rundt bygning er dekket, men større prosjekter med 
omfattende fundamenteringsarbeider innenfor 5 meter må tilleggs-
forsikres.

Er ansvarsforsikringen utvidet til å gjelde sprengning, omfatter 
denne all slags arbeide bortsett fra sprengning nærmere enn 5 me-

ter fra bygning. Skal det sprenges inntil kabler, høyspentmaster og 
lignende, er dette omfattet av utvidelsen. 

Ta kontakt
Når sprengningen skal foregå nærmere enn 5 meter fra bygning, må 
entreprenøren ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å få egen 
forsikring for denne sprengningen. Tidligere var avstanden mellom 
borehull og bygning avgjørende om sprengningen måtte tilleggsfor-
sikres. Dette ble endret for noen år siden og vilkårene sier nå arbeidet 
må tilleggsforsikres “hvis terrenget nærmere enn 5 meter fra byg-
ning etter sprengningsplanen skal berøres”. Det vil alltid ta litt tid 
for forsikringsselskapet å beregne risikoen, så reglene er at selskapet 
skal ha 5 dagers varsel for å avgjøre saken, eller 2 dager ved en ufor-
utsett sprengning. Ofte kommer det forespørsler om slike dekninger 
rett før sprengningen skal foretas, noe som kan skape problemer for 
både entreprenør og forsikringsselskap. Det er viktig å planlegge 
sprengningsarbeidet i god tid. Ta kontakt med ditt selskap så tidlig 
som mulig. Ikke sjeldent oppstår det skader hvor diskusjonen blir om 
sprengningen etter planen skulle berøre eller ikke berøre terrenget 
nærmere enn 5 meter fra bygningen. For å slippe denne diskusjonen, 
er det best å ta kontakt med en MEF-spesialist slik at dette blir avklart 
før sprengningen foretas.

Tekst
I ULF MICHAELSEN, Salgssjef If, Allianser Bedrift

I SVEIN ERIK MADSSVEEN



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

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

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

La oss bli en del av dine fremtidsplaner

Vi har vært en del av 
norske fremtidsplaner 

i nesten 50 år
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Som dobbeltkabiner med kort 
plan leveres bilen i første om-
gang som femseters personbil. 
Eller som varebil med skillevegg 
bak forsetene og grønne skilter. 
Det er over ti år siden VW lekte 

seg med en stor pickup-variant 
kalt Taro, som egentlig var et 
japansk-tysk fellesprosjekt og 
endte opp i ingenting. Amarok 
– som betyr ulv på inuit-språket 
– er derimot en heltysk greie 

som garantert er kommet for 
å bli, skjønt bilen produseres i 
Argentina.

Samtlige Amraok-varianter 
leveres med identisk TDI-motor 
med biturbo og superbunndrag, 

manuell sekstrinns girkasse og 
på toppen av det hele med to 
valgfrie drivlinjer for enten tøft 
anleggsmiljø eller mer bekvem 
familiebruk. Begge i to utstyr-
svarianter. Få andre bilmodeller 

AMAROK
Helt nye Volkswagen Amarok er klar til å utfordre den mangeårige japanske pickupdomi-
nansen i anleggsmarkedet når bilen i 2011 kommer som enkeltkabiner og langt lasteplan. 
Men allerede nå er det mange Amarok-varianter å velge mellom.

Pris testeat modell: 592.360 kroner
Motor: 4-syl 2,0 BiTDI, 163 hk/400 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 2.820 (3.040)/ 
862(1.047) kg
Tilhengervekt m/brems: 2.800 kg
Aks/toppfart: 7,7sek/181 km/t
Forbruk: 9,5/7,9/6,9 l/100 km 
(by/blandet/landevei)

MÅNEDENS BIL VW AMAROK TDI 
4MOTION

VISER KLØRNE
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Botneskilt AS har blitt en del av Brødrene Dahl konsernet, og vil med 
dette bli en mer slagkraftig enhet innen trafikksikring!

www.dahl.no

33 06 66 00 / www.botneskilt.no

gir deg så mange valgmuligheter 
som fabrikkstandard, tilpasset 
eget behov. Anleggsmaskinenes 
prøveeksemplar var familieutga-
ven med permanent 4x4 i høyeste 
utstyrsgrad, supplert med så å si 
alt av tilgjengelig tilleggsutstyr. 
Og nykommeren klorte virkelig 
godt fra seg – særlig på sleipt 
vinterføre.

Amarok er blitt en relativt stor 
og ruvende pickup. Designmes-
sig sklir modellen rett inn i den 
øvrige VW-familien med sine to 
tversliggende luftinntak foran og 
skråttstilte hovedlys. Øvrig de-
sign skiller seg ikke særlig mye 
fra andre pickup’er. Disse bilene 
må jo innfri de samme bruksbe-
hovene som de er konstruert for.

Innsteget i kupeen går som 
smurt ved hjelp av to godt plas-

dørene (her har visst VW lært 
av glippen med Transporter’en 
som mangler slike håndtak helt). 
Forsetene er av velkjent VW-
merke med god støtte alle veier 
og manuell innstilling, men med 
redusert lårstøtte i høyeste sit-

teposisjon. Sikten forover og til 
sidene er upåklagelig. Material-
valget i dashbordet er i sin helhet 
rengjøringsvennlig hardplast 
og har veldig gjennomtenkt, 
oversiktlig og logisk layout. Selv 
radio/mediadelen med alt tenke-
lig innebygget tilbehør er nå blitt 
enkel å betjene. Ingen kontroll-
knapper er plassert på rattet, noe 
vi mener er bra fordi disse lett 
aktiveres uforvarende under kre-
vende ratting i terreng. Og aller 
best av alt: Endelig en ny bil helt 

-
ket av aluminiumsimitert plast! 
Det er nesten ikke til å tro!

På veien styrer Amarok ab-
solutt perfekt helt uten å krenge, 
både på motorvei, svingete fyl-
kesvei og grus/snødekket bygde-
vei, og hele tiden med skikkelige 
meldinger tilbake via rattet. Su-
perkort og presist girskift minner 
mer om en høypotent sportsbil 
enn en pickup. Klassens aller 
beste? Motoren brøler svakt gjen-
nom isolasjonen under pådrag, 
men er ikke direkte sjenerende. 
Med to turboladere har ingeniø-

rene satset mer på økonomisk 
bunndrag enn ytelse. 163 hk når 
ikke opp i hk-krigen som konkur-
rentene har ført de to-tre seneste 
årene. Da lar 400 Nm seg høre i 
stedet. For når bilen er kommet i 
gang skjer det ualminnelig mye 
og raskt fra 1.500 omdreininger 
og oppover. 100 km/t i høygir går 
unna på 1.750 o/min.

Amarok’en kommer som 
nevnt med to drivlinjer, en for 
tøffe bruksforhold med stivt 
oppsatt fjæring, manuell inn-
kopling av 4x4-modus med 
reduksjonskasse for høy/lav og 
større lastekapasietet enn den 
mykere allround-varianten med 
permanent 4Motion-drift som vi 
kjørte. Vår bil føltes ikke stivere 
enn det som må forventes under 
tomkjøring av en bil med til-
latt totalvekt på rundt 2.8 tonn. 
Begge variantene har det meste 

hjelpemidler som standard, for 
eksempel antiskrens, bakkestart-
hjelper, utforbakkeskrubb og 
elektronisk differensialsperre. 
Men vi savnet lyktespylere, og 

likte ikke at vinduspusserarmene 
ikke kan løftes opp for fjerning 
av snø og is.

Baksetet i dobbeltkabineren 
har både plass og komfort nok 
for tre voksne til lange turer som 
om det var en vanlig personbil, 
og det kan bikkes opp og unna 
for å gi mer bagasjeplass. Og 
med 1,91 meters totalbredde er 
det faktisk plass til en europall på 
tvers mellom hjulbrønnene bakpå 
lasteplanet. Som fullt utstyrt 
femseters dobbeltkabin er Ama-
rok relativt dyr, men samtidig 
så komfortabel og bruksvenn-
lig at vi mener den faktisk kan 
vurderes som fullverdig konkur-
rent til rene SUV’er i samme 
størrelse. Og da blir prisbildet 
et helt annet. Endelig grunnpris 
som grønnskiltet varevogn eller 
ren pickup med langt plan vil ha 
stor betydning for markedsan-
deler i forhold til de mest brukte 
anleggspickup’ene her til lands.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN
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FORSVARTE NM-
YRKES-NM 2010
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ølvvinner Steinar Sætha og bronsevin-
ner Henrik Larsson endte – som under 
NM på Hurdagene i 2008 – på sølv- og 
bronseplassene.

- Dette hadde jeg aldri trodd på 
forhånd, sa en lykkelig Terje Jørgensen 
etter at tømmerklypa på hans John De-
ere 1210E lassbærer klappet sammen 

over målgangsstokken noen knappe sekunder før Stei-
-

ler, diplomer og premiesummer på henholdsvis 10.000, 
5.000 og 2.500 kroner.

Bronsevinner Larsson satte et snaut kvarter tidligere 

-
-

-TITTELEN

S

Vinnere Terje Jørgensen, Steinar Sætha og Henrik 
Larsson med pokaler og premier fra årets skogs-
maskin-NM på Lillehammer.
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YRKES-NM 2010

en skikkelig støkk i alle med ny bestetid i den teknisk kompliserte 

Tre bestetider
Selv om tiden var dagens raskeste totalt, holdt det likevel ikke til NM-

-
metoden, uavhengig av tidsbruk totalt.

- Men jeg kommer til å prøve igjen, sa den likevel fornøyde bron-
sevinneren.

Allerede under de innledende rundene med 11 påmeldte profesjo-
nelle skogsmaskinkjørere ble det klart at årets NM ville bli hardkjør 
fra første startskudd. Spesielt viste Steinar Sætha kvasse takter med 
bestetider i tre påfølgende innledningsheat.

Også Jørgensen og Larsson viste seg som seierssugne kandidater i de 

kvinnelige deltakerne Marit Ballangrud og Ingvild Skeie.
- Damene er ikke særlig mange ennå i dette gamet. Men de kom-

mer sterkere og sterkere, og det er bra, konkluderte Sætha da Ballang-

Krevende
Mesterskapene i skogsmaskinkjøring er lagt opp etter et fast mønster 
som også brukes under EM og VM de årene disse mesterskapene ar-
rangeres. To identisk like lassbærere kjøres parallelt gjennom en løype 
med ulike former for håndtering og manøvrering av tømmerstokker 
og kubber. Øvelsene krever det ypperste av kontroll over nerver, 

-
kinførere som til daglig kjører lassbærere stiller i manges øyne med 
fortrinn gjennom jevnlig praktisering og øvelse.

Erfaring
Steinar Sætha for eksempel, har 2.100 timer bak stikkene i en John 
Deere 1510E som til og med tilsvarer en maskin som er et nummer 
større enn årets to NM-maskiner.

- Både Henrik Larsson og jeg kjører Rottne lassbærere, og kjen-
ner derfor ikke John Deere så godt. Men det er når alt kommer til et 
stykke ikke særlig utslagsgivende. Nesten alt med disse maskinene er 

Åtte av 11 profesjonelle skogsmaskinkjørere som møttes på Lillehammer: Steinar Sætha, Terje Jørgensen, 
Henrik Larsson, Svein Arne Kristensen, Robert Moen, Marit Ballangrud, Ingvild Skeie og Einar Grønvold.
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bygget opp helt likt, og dessuten brukes maskiner fra forskjellige pro-
dusenter fra gang til gang, så alt i alt kommer det hele faktisk ut i null, 
sier Terje Jørgensen.

Medaljevinnerne og de øvrige deltakerne i skogsmaskin-NM kjenner 
hverandre mer eller mindre ut og inn fra tidligere mønstringer der målet 
har vært å vise hvem som er best til å håndtere en lassbærer. Stemnin-
gen under konkurransene er derfor både avslappet og harmonisk, der 
rivaliseringen helst går på vennligsinnet mobbing og karakteristikker 
av hverandres prestasjoner under veis. De mest erfarne ser alltid fram 
til å møte både tidligere motstandere og nye medaljekandidater til dyst.

- Vi oppfordrer alle nyrekrutterte skogsmaskinkjørere og utkårede 
lærlinger som deltar i yrkes-NM her på Lillehammer til å legge seg i 
hardtrening og stille opp for å gi oss enda hardere konkurranse under 
neste mesterskapsbatalje, sier Terje Jørgensen, Steinar Sætha og Henrik 
Larsson. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

 Ingvild Skeie og Marit Ballangrud ga gutta kamp på 
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1 Ansvarlige Mesterskapsleder
Einar Østhassel i MEF og ho-
veddommer Johannes Bergum i 
Mjøsen Skog.

2 Vurdering Dommerne dis-
kuterer prikkbelastninger etter 

3 På vent Steinar Sætha og 
Svein Arne Kristensen venter 
på tur under de innledende 
rundene.

Lassbærer-VM i 2013
Den svenske messegiganten Elmia og Skogsentreprenörerna SMF er blitt enige om å gjennomføre et 

To svenske mesterskap skal kjøres før VM, det første under SkogsElmia i 2011 og det neste på ElmiaWood i 2013, men før VM-
konkurransen avholdes. Disse mesterskapene er lukkede arrangementer, og ikke åpne for deltakere fra andre land.
Vanligvis stiller hver nasjon med to deltakere når europa- og verdensmesterskap arrangeres. I Sverige er det fast prosedyre å 

de to beste fra Lillehammer-konkurransene normalt være med å kjempe for de norske fargene om VM-tittelen i Jönköping i 2013. 

om det er planlagt norsk VM-deltakelse i det hele tatt. Uansett, hvis det ikke kåres tre nye medaljevinnere i et nytt NM før 2013 vil 
Norge etter alle solemerker stille med Terje Jørgensen og Steinar Sætha som VM-deltakere, og med Henrik Larsson som reserve.

YRKES-NM 2010



 Henrik Larsson var 
ikke sikker på at tredjeplas-

sen var i boks før dommerne 
hadde sjekket for mulige 

prikkbelastninger. Her på vei 
ut av John Deere-maskinen.

-

Valmet, John Deere og Ponsse har vært mest brukt under NM de 
seneste åtte-ti årene. Leverandørene er selvsagt interessert i å få 
vist fram hva maskinene deres er gode for. Publikum og deltakere 
under mesterskapene i skogsmaskinkjøring er alltid de som vet 
og kan mest om faget og bransjen. Derfor er nesten alltid også de 
andre maskinprodusentene på plass med eksempler på hva de har å 
by på av maskiner og utstyr.
Deltakerne har ingen forhåndskunnskaper om maskinmerke før de 
møter opp til mesterskapene, men selve løypa og de innarbeidede 
øvelsene er de samme fra gang til gang, også når EM og VM i 
skogsmaskinkjøring nå og da arrangeres.
Vanligvis er norgesmesterskapene direkte uttakskonkurranser for 
deltakelse i eventuelle europa- eller verdensmesterskap, der de to 

Ifølge Einar Østhassel i Maskinentreprenørenes Forbund og Jan 
Birger Holth i Holth Skogsdrift AS er det så langt ikke bebudet noe 
EM eller VM i skogsmaskinkjøring i 2011.
Skogsmaskinkjøring er høyt rangert i mange andre land, ikke minst 
Finland, Sverige, Danmark, Tyskland og særlig i Canada. Også 
mange andre nasjoner setter mye inn på å nå opp i EM og VM. I de 
seneste årene er interessen vokst kraftig også i de baltiske landene 
som har kommet sterkere og sterke for hver gang et mesterskap har 
vært arrangert.  
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Da Yrkes-NM for lærlinger star-
tet hadde Maskinentreprenøreres 
Forbund (MEF) mobilisert et 
stort apparat både internt, blant 
landets mange opplæringskonto-
rer for anleggs- og bergverksfa-
gene (OKAB) og lokale krefter 
ved de seks landslinjeskolene 
som har anleggsfag på timepla-
nen. 22 lærlinger fra hele landet 
stilte til start for å konkurrere på 
anleggsmaskiner, mens 12 fra 
skogfagene konkurrerte i sam-
menheng med NM for profesjo-
nelle skogsmaskinførere (se egen 
sak foran).

Dette var første gang MEF 
legger egne lærlingkonkurranser 
til Yrkes-NM som nå avholdes 
hvert andre år. På grunn av kort 
tidsfrist denne første gangen ble 
årets deltakere plukket ut regio-
nalt. Ved framtidige arrangemen-
ter vil eventuelle uttak skje via 

lokale konkurranser rundt om i 
landet der de beste går videre.

Konkurrenter og kolleger
De innledende rundene på Lille-
hammer ble på samme måte som 
skogsmaskinkonkurransene kjørt 
etter utslagsmetoden. Anvendt tid 
og eventuelle prikkbelastninger 
på grunn av førerfeil omregnet 
til ekstrasekunder ble avgjørende 
for hvem som gikk videre.

Ventetida mellom hvert av 
heatene ble for mange en real 
tålmodighetsprøve.

- Dette er ordentlig spen-
nende, og vi ser fram til de 

dagen. Samtidig blir vi kjent med 
nye kolleger som praktiserer ute 
hos entreprenører i forskjellige 
maskintyper, sier Pål Fidjeland 
fra Blakstad vgs, utplassert som 
lærling hos Birkeland Anlegg 

AS. Inne i MEFs admis-telt slap-
per de og konkurrenter av med 
forfriskninger og gode råd mens 
de venter på tur.

Selv om deltakerne er skarpe 
konkurrenter når øvelsene kjøre, 
tipser de hverandre og diskuterer 
både kjøring og mulig forbe-
dringspotensial mellom slagene.

- Det er nyttig å lære av egne 
feil, og de er det helst andre som 
ser, sier John Magne Håstø med 
tilknytning til Time vgs, lærling 
hos T. Halleland i Haugesund.

Krevende øvelser
Førerkonkurransene for anleggs-
fagene var delt inn i tre grupper; 
gravemaskin, hjullaster og dum-
per. Så å si alle påmeldte i denne 
kategorien stilte til start i alle de 
tre gruppene: 22 på gravemaskin, 
18 på dumper og 20 på hjullaster.

Volvo Maskin AS lånte ut de 

nødvendige maskinene under 
øvelsene. Hjullasterøvelsen 
besto i manøvrering og kinkige 

-
fordringer med pallegaffel på et 
særdeles begrenset område. Lite 
skulle til før prikkene øste på. De 
som kjempet i gravemaskinhytta 
skulle grave en grøft med strenge 
krav til fall, kantvinkler og ret-
ning ut fra utsatte fastpunkter 
og salinger. Dommerne var ikke 
nådige ved selv det minste avvik, 
og for mange var det kun snakk 
om ørsmå centimetere før de var 
ute av dansen. Dumperøvelsen 
var kjøring for- og bakover i en 
slalomløype. Innviklet nok, men 
begrenset tildelt plass gjorde det 

-
ter underveis.

- To A30E-dumper er store 
i forhold til området vi hadde 
å konkurrere på. Dessuten er 

SUKSESS-DEBUT FOR 
LÆRLINGENE
22 lærlinger i anleggsmaskinførerfaget var med på å sette skikkelig farge på Yrkes-NM som ble avholdt 
på Lillehammer i forrige måned. Der kjempet de om heder og oppmerksomhet mot lærlinger fra 26 an-

Statist Frank R. Nygård ved OKAB Agder ble ufrivillig statist da både Ansvar OKAB-ansatte over hele landet sørget for gjennomføringen, her 
ved Frode Andersen (t. v.), Øystein Lønn Nilsen og Jan Hytten, alle fra 
OKAB Buskerud/Vestfold/Telemark.

YRKES-NM 2010



ANLEGGSMASKINEN 11-201029

Hele Botneskilts sortiment er nå tilgjengelig 
hos Brødrene Dahl!

www.dahl.no

33 06 66 00 / www.botneskilt.no

sikkerheten viktig med såpass 
mange tilskuere tett innpå langs 
sidene, sier konkurranseansvarli-
ge Jan Hytten og Birger Pedersen 
fra henholdsvis OKAB Buskerud/
Vestfold/Telemark og Fauske vgs.

Alt i alt var så å si samtlige i 
stabene ved de 12 OKAB-konto-
rene i sving for å få gjennomført 
konkurransene. Blant MEFs 
ansatte var noen tildelt oppgaver 
med opp- og nedrigging før og 
etter Yrkes-NM, samt adminis-
trasjons- og koordinatorgjøremål 

som resultatføring, pliktig rap-
portering og andre serviceoppdrag 
overfor så vel deltakere som 
hovedarrangør. 

- Ingen over og ingen ved 
siden, oppsummerer leder Fred 
Arild Gyldenås ved MEF-skolen.

- Alle har gjort en kjempeinn-
sats og har dratt lasset sammen fra 
første stund.

Yrkes-NM ble kjørt i gang for 
første gang i 2006 i regi av World 

Skills Norge, og avholdes annet-
hvert år. Gode plasseringer henger 
høyt og er særdeles ettertraktet. 
Noen av de andre bransjekon-
kurransene er i tillegg til et rent 
norgesmesterskap samtidig uttak 
til VM-mønstringer for de beste. 
Andre bransjer bruker NM til å 
utkjempe landskamper i sine fag 
mot andre land. Årets NM ble 
avholdt samtidig med den årlige 
landskonferansen for utdanning.

- De viktigste kriteriene for 
å delta i Yrkes-NM er for MEF 

interesse for faget og bransjen. På 
Lillehammer lyktes vi godt med 
det og sto sammen med leveran-
dører til bransjene anlegg og skog 
for det meste av utendørsaktivite-
tene. Gjennomgang og evaluering 
av erfaringene avgjør på hvilken 
måte vi engasjerer oss ved neste 
Yrkes-NMkorsvei, sier Fred Arild 
Gyldenås.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

 Steffen Godøy (Os vgs), Pål Fidjeland (Blakstad vgs), John Magne Hårstø (Time vgs) og Lasse Belland (Blakstad vgs) venter på start 
i nye heat under hjullasterkonkurransen.
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Totalleverandør til dine prosjekter!

www.dahl.no

33 06 66 00 / www.botneskilt.no

1 Eirik Hermanrud (Hønefoss), Åsmund Pettersen 
& Sønn
2 Pål Eklund Fidjeland (Birkeland), Birkelund 
Grunn & Betong
3 Anders Østvold (Kolbu), Oppland Tørkefabrikk

Jon Magne Monsen Håstø (Aksdal), T. Halleland
Tommy Fredriksen (Halden), Sarpsborg Park og 
Anlegg
Ronja Pedersen (Kirkenes), Oscar Sundquist

Tommy Fredriksen (Halden) Sarpsborg Park og 
Anlegg
Kasper Løken (Aurskog), Harald Chr. Tønsberg
Mathias Jacobsen (Våle) Marthinsen og Duvholt

Lassbærer
Jonas Myrvold (Jordet) Varli
Martin Savolainen (Elverum) SB Skog
Magnus B. Størseth (Meråker) Næsbø Skog

VINNERNE

 Eirik Hermanrud feirer sammen 
med resultatansvarlig Solvår Milach Strand.

 John Magne Håstø (gull, i midten), Tommy Fredriksen (sølv) 
og Ronja Pedersen (bronse).

 Kasper løken (sølv, t. v.), Eirik Hermanrud (nr. 4), Mathias Jacobsen 
(bronse) og Tommy Fredriksen (gull). 

YRKES-NM 2010
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I tillegg til oppgitte priser kommer mva. og frakt.

Maskinentreprenørenes Forbund, Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon 22 40 29 00,  Telefaks 22 33 31 89,  E-post: geir.heggedal@mef.no 

Kalenderprodukter

2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innhold:

daglige notater

– se oversikt

leverandører til bransjen

informasjon
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Med mere end 15 års erfaring i ryggen kan Wacker Neuson 

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

liten kompakt teletiner med tinekapasitet på opp til 200 m². 

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

et fl eksibelt utvalg av teletinere, som gjør 

det mulig å ha full aktivitet hele året.

Det blir vinter i år også!  

Ønsker du ytterligere 
opplysninger eller en 
uforpliktende 
demonstrasjon? 

Ring oss på 
tlf. 67 05 13 10

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

hele vinteren 

med E 700 M 

og E 350 M
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En ny standard for deg som vil bruke det beste!

HeatWork teletiner i egen divisjon

Vi har økt kapasiteten
med mer enn

1000C

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

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

Forhandler region sør:

Produsent og forhandler Nord-Norge:

Telefon 76 96 58 90. www.heatwork.com
Salg- og produktansvarlig Tommy Larsen, 909 25 048
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MASKINTEST KUBOTA KX 057-4

UTMERKET HYD
PLASS OG SIKT
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YDRAULIKK, 
KT



Karakterboka
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Hytte
Sikt 4,5
Plass 4,5
Ergonomi 4,5
Instrumentering 3,0
Hytteklima 3,5

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

Motor/drivverk
Transporthastighet 4,5

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

Totalt 4,3

MASKINTEST KUBOTA KX 057-4

Mitt første inntrykk da jeg så 

på, også mye på grunn av farge-
valg og fargekombinasjoner. Det 
har kanskje ikke så mye å si ut 
fra et gravesynspunkt, men stilig 
utseende og design kan påvirke 
både føreren og omgivelsene 
positivt.

Hytta
Hvis vi starter med døra og åp-
ningen inn til hytta, er det ingen 
problemer å melde om. Vel inne 
møtes føreren av en stol kledd i 
ekstra slitesterkt materiale i si-
dene, en utsatt del som ofte slites 
raskt med årene. Innstillingsmu-

lighetene gjør det lett å sitte be-
kvemt, og behovet for benplass er 
godt ivaretatt. Dette siste er ofte 
et problem på mindre maskiner.

Sikten er bra både sideveis og 
framover. Bommen kan vinkles 
litt til venstre, og slik kan man se 
hele frontskjæret. Frontruta vip-
pes superlett opp i taket, faktisk 
den beste løsningen jeg har sett 
på lange tider. Men jeg savnet 
en detalj – intervallinnstilling for 
vinduspusseren.

Displayet er bra plassert til 
høyre, og byr på all nødvendig 
informasjon. Men jeg mener 
samtlige knapper og brytere 

slipper å snu seg nesten helt rundt 
for å komme til. Hva angår radio-

lett tilgjengelig knott for å dempe 
lyden i tilfelle man skal kommu-
nisere med andre. Jeg synes også 
det ble litt skralt med varme mot 
ben og føtter. Her burde det vært 
en ekstra dyse for varmluftstrøm-
men.

Lydnivået i hytta er svært 
behagelig. Hovedforklaringen er 
at hydraulikken er så raskt at man 
ikke behøver å kjøre motoren på 
så høyt turtall. Det takker vi for 
i tider da kravet til drivstoff- og 
miljøbesparende kjøring snart er å 

Hydraulikken i KX 057-4 er rett 
og slett fantastisk. Harmonisk og 
ingen overraskelser av noe slag. 
Det gjelder spesielt svingen, som 
kan være en utfordring på nettopp 
små maskiner. 

Som jeg allerede har vært 
inne på er hurtigheten tilgjengelig 
allerede ved 1.400 o/min, og gjør 
at drivstofforbruket blir lavt og 
lydnivået både i hytta og rundt 
maskinen blir veldig behagelig. 
Det er noe jeg liker!

Følsomheten er enkel å holde 
vedlike til tross for den ekstra 
vekten av en tiltrotator. Av er-
faring vet jeg at akkurat det kan 
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Tjenestevekt 5.545 kg
Motor Kubota V2607-DI
Effekt 33,8 kW (46 hk) 

v/2.200 o/min
Beltehastighet 2,8/4,9 km/t (lav/høy)

42,3 kN 
3,89 m
5,82 m

Max. rekkevidde 6,26 m
97 dB(A)
79 dB(A)

525.000 kroner pluss avgift

være veldig problematisk, og 
spesielt på små maskiner som 
dette.

Motor/drivverk
Maskinen drives av Kubotas egen 

45,6 hk ved 2.200 o/min. Den 
jobber stille, og effekten er mer 
enn tilstrekkelig. Motoren sit-
ter bra plassert på høyre side. 
Framdrift skjer ved hjelp av to 
hydraulmotorer, og hastigheten er 
henholdsvis 3,8 og 4,9 km/t.

Nå blir det trivelig – produsen-
ten har tenkt grundig gjennom 

plasseringen av de viktigste kon-
trollpunktene før kjøring. Olje-

batteri, hydraulpakke og startmo-
tor sitter alle lett tilgjengelig. Det 
gjelder også punktene for kontroll 
for kjølevæske og hydraulikk-
olje. Jeg har ikke mer å legge til, 
foruten letthåndterlig pumpe for 
tanking og at fettpressa har fått 
sin egen plass i motorrommet. 
Jeg takker og bukker!

IRONNY LARSSON
Foto
I SÖREN JOHANSSON

VI PRESISERER
I testen av Hitachi ZW250 i Anleggsmaskinen nr. 10/2010 rap-
porterer testføreren om et noe høyt støynivå i maskinhytta, og 
at litt ekstra isolasjon vil gjøre underverker. Nanset Standard 
gjør oppmerksom på at alle hjullastere fra Hitachi som tas inn 
til Norge utstyres med ekstra dempemateriale rundt motor og 
karosserideler her til lands. Uavhengig støymåling er ikke utført 
på ZW250, men tilsvarende ekstra isolering av ZW220 viste en 
reduksjon fra 67,8 dB fra oppgitte 74 dB. Årsaken til begren-
set fabrikkutført støydemping oppgis til å være ulike krav og 
ønsker avhengig av hvor i Europa maskinene leveres. I syd og 
øst prioriteres det ofte annerledes enn i Norge i forhold til kost-
nadsbesparende tiltak kontra førerkomfort. (red).

Tekniske data Standard 
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OVERHENGENDE
RASFARE
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DE

elv om mesteparten av 
milliardpotten til rassik-
ring trolig vil forsvinne 
inn i rene tunnelpro-
sjekter, blir det mer enn 
nok av rensk- og sik-
ringsoppdrag til overs 
som viktige mottiltak 

overfor steinsprang, blokk- og isfall og 
utglidning av veilegemer over det ganske 
land. Og slike steder vrimler det av nesten 
overalt i Norge, inne i tunneler inkludert.
Nesten som et betimelig kall fra oven 
åpner samtidig Arbeidstilsynet for bruk av 
teleskoptruck og/eller lift til fjellsikrings-

innfridd (se egen sak side 8).

S

Sikringslag Amund Kennedy Thorsen og Haaavard Stendal 
har henholdsvis to-tre års og fem-seks måneders erfaring 

innen fjellsikring.
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Til værs Nesten hele oppdraget i 
Skåbu ble utført opptil 40 meter 
over veien, og bruk av lift betød 
helt stengt fylkesvei 255 på dagtid.
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Og som om ikke det er nok, dumpet Anleggsmaskinen nylig borti et 
sikringslag fra Mesta Drift, avdeling Fjellsikring i arbeid langs fylkes-
vei 255 i fjellbygda Skåbu i Oppland.

Veistrekningen Kvikne-Skåbu-Espedalen ble i sin tid anlagt i bratt 
terreng med mye spredt vannføring og dårlig fjell, og er med sine 850 
meter over havet utsatt for store temperatursvingninger både gjennom 
døgnet og året. Derfor er også frostsprengning en faktor for framskyn-
ding av mye erosjon og stor rasfare, noe som stedvis vises tydelig av 
tidligere monterte issikringsnett oppetter fjellsidene.

Oppdraget denne gangen er en del fjellbolting, montasje av fjell-
bånd og ekstra sikring av en antatt løs blokk med wire mellom 30 og 
40 meter oppe i fjellsiden.

- Geologer har vært her og kartlagt situasjonen før oss, og vi gjør 
oppdraget slik som foreskrevet av Statens vegvesen som er byggherre, 
sier lagbas Haavard Stendal som tar seg av hovedoppgavene fra en lift 
med 40 meters rekkevidde. 

Fra veibanen støttes han aktivt av Amund Kennedy Thorsen, som 
sørger for alt av teknisk, maskinell og praktisk bakkehjelp Stendal 
måtte begjære fra posisjonen sin oppe i fjellveggen.

Fjellsikringsjobben sorterer aller mest under fjellfaget, og krever i 
utgangspunktet ikke fagbrev som maskinfører selv om det anvendes 
maskiner og kompressorer under arbeidet. Stendal er lagbas fordi han 
har mest erfaring etter to-tre års praktisk virke fra denne type oppdrag. 
Etter foreløpig bare noen måneder i Mestas fjellsikringsavdeling er 
Amund Kennedy Thorsen fortsatt hjelpemann. Målet er å lære så mye 
at også han kan bli lagbas.

- Dette handler veldig mye om praktisk læring via folk som har 

dekker inn bredden av alt det vi driver med. Og høydeskrekk er ingen 
fordel i denne jobben, sier Stendal.

Oppdraget langs fylkesvei 255 dreier seg mest om rensk og sikring 
etter boring for montasje av ø20 mm galvaniserte kamstålsbolter i 
lengder fra 1,5-4 meter pluss en del fjellbåndmontasje. Den største 
utfordringen er wiresikring av den store fjellnabben nesten 40 meter 
over veibanen.

Metodisk bolting
De to inngår som et fast lag i Mesta Fjellsikrings landsdekkende 
virksomhet, og kom fra Lofoten og et større renske- og bolteoppdrag 

fra tau før de endte opp ved en av de mest berømte innfallsportene til 
Peer Gynts rike i Oppland fylke.

Standard utrusting ved ethvert fjellsikringsoppdrag er alltid trans-
portabel kompressor, luftborhammer påmontert et materben, roterende 

-
viddens skyld.

- Sikringsmetoden for bolting her er punktforankrede kamstålsbol-
ter med konisk skive, halvkule og mutter. Når borehullet er ferdig la-
der vi med en tokomponent base/herder polyesterpatron som vi skyver 
foran bolten til bunns i borehullet, forklarer Haavard Stendal.

Det siste stykket settes bolten i rotasjon med muttertrekkeren slik 
at base og herder i polyesterpatronen blandes.

- Det hele er herdet på under et minutt. Så er det bare å legge 
skive og halvkule på plass og skru til – eller forspenne, som det heter 
på fagspråket –  mutteren til korrekt moment, sier Amund Kennedy 
Thorsen.

Den koniske skiva og halvkula som plasseres under mutteren gjør 
det mulig å spenne opp bolten uansett hva slags vinkel den monteres 
inn i fjellet med.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Patron De to komponentene i polyesterpatronene blandes sammen 
under montering av fjellbolten og herder raskt før forspenning med 
skive, halvkule og mutter.

-

Så å si alle maskinentreprenører har det som skal til av maskiner 
og utstyr for å drive ren fjellsikring. Det er helst den menneskelige 
kompetansen det skorter på, og uten kompetanse på bunnen er det 
umulig å regne på oppdrag som handler om ren fjellsikring.
- Landslinjeskolene med sine fjell- og bergverksfag har mest å by på 
av kompetansegivende kunnskap som ligger nærmest fjellsikring, 
sier leder Fred Arild Gyldenås i MEF-Skolen.
- Fagplanen der inneholder blant annet vurdering av behov for rensk 
og sikringsarbeider som en liten del av mange elementer innen 
denne fagretningen.
Inntil for få år siden ble kostnader til fjell- og rassikring som regel 
dekket inn over åpne budsjettposter uten spesiell øremerking. De 
seneste årene derimot har myndighetene fått opp øynene for viktig-

til øremerket-potten.
Fred Arild Gyldenås er enig i at fjell- og bergverksfagene vil være 
en god start for bedrifter som vil satse på fjell- og rassikring som en 
ekstra ressurs i virksomheten sin. Ut over å rekruttere blant elever 
med fagbrev i nettopp dette faget, ser Gyldnås det som godt mulig 
å bygge opp en egen ras- og fjellsikringsgruppe basert på bore- og 

- Svært mange maskinentreprenører har borerigger i stallen med 
tilhørende stab av bore- og sprengningseksperter. Selv om ras- og 
fjellsikring også er knyttet opp mot geologisk kompetanse, er det 
stort sett byggherrene som foreskriver hva slags sikringstiltak som 
skal iverksettes, sier Fred Arild Gyldenås.



ANLEGGSMASKINEN 11-201042

Selv om Oslokonferansen tar utgangspunkt i lokale og regionale 

utfordringer gjør konferansen til et nasjonalt anliggende. Nærmere 
100 påmeldte fra så å si alle bransjer og organisasjoner med vei-, 
bane og samferdsel generelt på dagsorden sikret igjen MEF avdeling 
Oslo/Akershus rekordoppslutning om denne årlige konferansen.

De akademiske og byråkratiske interessene omkring Oslopakke 
3 ble ivaretatt blant foredragsholdere og paneldebattanter av Olav 
Fosli i sekretariatet for Oslopakke 3, forskningsleder Jon Inge Lian 

Marstein i Jernbaneverket Region Øst. De politiske interessene ble 
forfektet av Frp’s Jøran Kallemyr og Ap’s Rune Gerhardsen, som 

henholdsvis Oslos byråd for samferdsel og miljø og leder av sam-
ferdsels- og miljøkomiteen i hovedstaden. Maskinentreprenørenes 
Forbunds interesser i diskusjonene ble i hovedsak ivaretatt av styre-
leder Trond Øiseth i MEF avd. Oslo/Akershus.

Viltig for bransjen
Betydningen av Oslokonferansen er med årene blitt såpass stor at 
Rune Gerhardsen vedgikk at nye momenter som bringes til torgs 
denne dagen faktisk kan bidra til at nye løsninger både  oppdages og 
realiseres i etterkant. Noen av MEFs roller i alt dette er bransjemes-
sig kompetanse, oversikt, gjennomføringsevne og kapasitet. Samt 
at anleggsbransjen skaffer seg oversikt over hva slags oppdrag som 

Jon Inge Lian (fra venstre), Jøran Kallemyr, Anne Marstein, Rune Gerhardsen og Trond Øiseth var paneldebattanter under årets 
utgave av Oslokonferansen.

FULL UTTELLING FOR OSL
-

-
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SLOKONFERANSEN
kan ventes i Oslopakke 3-perspektivet. Varsler om økte kostnads-
rammer og stadig nye utfordringer for gjennomføringen av Oslo-
pakke 3 har ført til økende uenighet de politiske partene imellom det 
seneste året. Særlig er fronten mellom de røde og blå grupperingene 
i oslopolitikken hardnet til omkring hva slags metoder som må til 

-
liarder kroner.

I lys av de økonomiske spørsmålene ble det klart at både be-

allerede nå bør bebudes en Oslopakke 4 etter at nummer tre i rekken 
en dag er fullført. 

Politiske fronter
Måten å løse de økonomiske utfordringene på volder store proble-
mer for partiene som har inngått forlik om gjennomføringen av 
Oslopakke 3. Mens Rune Gerhardsen på vegne av den rødgrønne 
grupperingen som et mulig eksempel lanserte et sett av differensier-

vekt, størrelse og CO2-utslipp, mente Jøran Kallemyr at reduserte 
avgifter for nye biler vil føre til mindre utslipp av CO2 fordi bilpar-
ken da vil fornyes raskt og ny motorteknologi alene dermed sørger 
for redusert utslipp.

- Mens Ap alltid jakter på nye områder å ilegge folk større ut-

Kallemyr til grunn for Frp’s politikk på området.
Gerhardsens politiske linje legger til grunn at det ikke genereres 

inntekter til å dekke inn merkostnadene ved å gi slipp på avgifter. 
Men at det tvert i mot oppnås to ting ved en fornuftig avgiftsregule-
ring.

- Vi ser for oss to faser. Fase 1 handler om et differensiert av-
giftssystem der det er dyrere å kjøre en tung og stor bil med høyt 
utslipp enn en liten, lett og utslippsvennlig bil. Fase to dreier seg 
om en naturlig tilpasning som følge av fase 1, slik at vi på sikt vil 
få færre biler på vei til og fra hovedstaden vår, sa blant annet Rune 
Gerhardsen.

Tekst og foto
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Det mener plan- og utviklingsdirektør Anne Marstein i Jernbaneverket 
Region Øst.

-
sasjerene bidrar økonomisk via billettprisene, går disse inntektene til 
NSBs drift på banenettet. Plan- og utviklingsdirektør Anne Marstein 
mener at mer penger må bevilges utenom selve statsbudsjettet for å 
dekke inn satsingen på jernbane de neste ti til 15 årene.

-
menheng. Mer og bedre koordinering er nødvendig. Det kreves betyde-
lig økte midler til både vei og jernbane for å innfri NTP fram til 2019, 
sa blant annet Anne Marstein.
Men hun mener den svenske modellen med sammenslåing av vei- og 
jernbaneetatene ikke er noen god løsning i Norge.
- Med alt etterslepet på veivedlikehold og behov for investeringer i nye 
veier, kommer jernbanen å bli helt usynlig og rett og slett drukne i det 
store bildet. Årsaken til det supertette forholdet mellom vei og bane i 
Sverige skyldes i hovedsak at økonomien ikke er bygget opp på olje.
- Svenskene har forstått betydningen av å satse for fullt på infrastruktur 
som vei og jernbane for at industrien i det hele tatt skal ha eksistens-
grunnlag i framtida, sier styreleder Trond Øiseth i MEF Oslo- og 
Akershus i en kommentar.

Pengekrav Anne Marstein ellerlyser ekstra bevilgninger ut over det 
som kommer over statsbudsjettet før landets jernbaneplaner kan rea-
liseres.

KREVER EKSTRA JERNBANEPENGER
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PROFILEN

TRIVES PÅ TOPP

i kan sette oss i Et dukkehjem, sier Vibeke 
Hammer Madsen med et smil.

Vi møtes øverst i HSH-huset på Solli plass, i et 
lyst og åpent glasslandskap med spektakulær 
utsikt over byen. Solen er i ferd med å stå 
opp utenfor vinduene, og en strålende opplagt 
Madsen kommer rett fra dagens første møte. 

Møterommene har fått sine navn fra Ibsens skuespill, slik seg hør 
og bør for en organisasjon med hovedkontor i Henrik Ibsens gate. 
Og det føles helt naturlig å møtes nettopp i rommet som er oppkalt 
etter åndshøvdingens kritikk av tradisjonelle kjønnsrollemønstre. 

– Det var jeg som tok initiativet til å åpne opp dette 
kontorlandskapet. Jeg ville slippe inn dagslyset og den fantastiske 
utsikten. Jeg tror omgivelsene vi jobber i preger hele kulturen 
i organisasjonen og påvirker hvordan vi kommuniserer med 
hverandre.

Store deler av karrieren til Madsen har handlet om omstilling. 
Om å rive ned noen gamle strukturer for å kunne bygge opp 
en ny kultur som er smidigere og åpnere. Som direktør på 
nedstrømssiden i Statoil reiste hun omkring med sparekniven i 
Norden, Baltikum, Polen og Irland, og som partner i britiske PA 
Consulting bisto hun kundene i endringsprosesser. Og i 2002 
ble hun hentet til hovedorganisasjonen for handel og tjenester 
nettopp for å lede utviklingsprosessen som HSH da sto overfor. 
Omstillingen begynte med hennes egne kontorlokaler fra 60-tallet.

– Jeg har alltid ment at det går an å legge ned med respekt. Det er 
en tøff oppgave å stramme inn, men det er mulig å gjennomføre 

V

Navn I Vibeke Hammer Madsen
Bosted I Slemdal i Oslo
Stilling IAdministrerende direktør i HSH

IHSH og MEF inngår samarbeid
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omstillinger på en ryddig måte. Og så gjelder det at man tar vare 
på det beste i oppbyggingsprosessen.

Vibeke Hammer Madsen har ikke høydeskrekk. Hun liker seg i 
toppetasjen med utsikt over Oslo. Hun stortrives i toppledelsen 
til en organisasjon med 14.500 medlemsbedrifter. Og når hun 
skal koble av tar hun med seg mann og barn til topps i den 

storfamiliens landsted utenfor Tønsberg. Likevel er det i høyfjellet 

– Jeg er veldig glad i Norge. Som administrerende direktør i HSH 
får jeg reise landet rundt og besøke medlemsbedriftene våre. Og 
noen av mine beste ferieminner har jeg fra bilturer på smale, 
svingete og bratte veier i Norge.

Det er ikke bare den norske naturen som står Madsen hjerte nær. 
Hun er fascinert av dialekter og lokale kulturuttrykk. Men først 
og fremst er hun opptatt av næringer og arbeidsplasser rundt 

fedrelandskjærlighet og samfunnsengasjement. 

– Norge er ikke lenger først og fremst et industrisamfunn. Vi er 

allerede langt på vei et kunnskaps- og tjenestesamfunn. Norsk 
økonomi trenger både industri, handel og tjenester, og forskning 
og innovasjon er en nøkkel til videre utvikling og verdiskaping. 
Nærings- og verdiskapingspolitikk er et av de feltene der Madsen 
ser for seg at HSH og MEF kan samarbeide. Sammen vil de to 
organisasjonene kunne fremføre en rekke budskap med større 
kraft. Ikke minst når det gjelder rammebetingelsene for familieeide 
bedrifter har to tunge organisasjoner muligheten til å tippe 
kjøttvekta.

Samferdselspolitikken er et annet område som Madsen ser frem til 
å samarbeide med MEF om. Her har MEF gode analyser og innsikt 
fra bransjen.

Madsen ser frem til å bli bedre kjent med anleggsbransjen, og 
røper at hun slett ikke er redd for å få søle på skoene sine. Den 
velkledde damen med den fornemme skarringen beskriver seg 
selv som hands-on. Hun setter pris på å komme seg ut av kontoret 
og vekk fra Oslo-gryta, og legger stor vekt på nærkontakten med 
medlemsbedriftene.

– MEF har et unikt nettverk rundt om i landet. Den desentraliserte 
organisasjonsformen skaper større nærhet til hjørnesteinsbedrifter 



ANLEGGSMASKINEN 11-201047

rundt omkring i lokalsamfunnene, og gir kort vei til all den 

mye å lære. Men vi i HSH har også mye å bidra med i samarbeidet.

En åpenbar forskjell mellom de to organisasjonene er andelen 
kvinnelige ledere. Madsen tror ikke kvotering er veien å gå for å 
få opp kvinneandelen i anleggsbransjen. Men hun utfordrer MEF 
til å skape nettverk for kvinnelige arvinger av familievirksomheter. 
Videre tenker hun å invitere til et samarbeid med skoler for å 
informere om mulighetene i bransjene som de to organisasjonene 
representerer. Da er det spesielt viktig å synliggjøre potensialet for 
dyktige unge kvinner med lederegenskaper.

– Jeg er jo også styreleder i Ungt Entreprenørskap, og jeg brenner 
virkelig for den neste generasjonen som skal lede norsk næringsliv. 
Jeg vet faktisk ikke om det er så stor forskjell på kvinner og menn, 
men det kan være at jentene trenger et ekstra puff for å ta et skritt 
frem. Til syvende og sist er det opp til kvinner selv å våge å ta 
ansvar.

Som nyutdannet radiograf begynte Madsen å jobbe på salgssiden. 
I tillegg deltok hun i oppbyggingen av Norsk radiografforbund, og 
der var det like mange kvinnelige som mannlige ledere. 

– Allerede tidlig følte jeg at jeg ble sett av folk rundt meg, og at 

så har jeg vært veldig heldig som har fått en støttende mann og en 
storfamilie som stiller opp når vi trenger det.

Vibeke møtte Alex da hun bare var 18 år gammel. Begge ble ledere 
med mye reiser og tøffe resultatkrav. Hun innrømmer gjerne at det 
kan være utfordrende å kombinere familieliv med to lederkarrierer, 
men velger å fremheve den gjensidige forståelsen som har gitt 
ekteskapet en ekstra dimensjon. Begge har møtt mange av de 
samme utfordringene, og har kunnet støtte hverandre gjennom 
vanskelige tider.

– Det er viktig å ha en livspartner som forstår deg, og som vet å 
sette pris på engasjementet ditt, sier Madsen, før hun må skynde 
seg inn i neste møte.

Ikke helt som i Et dukkehjem, tenker jeg.

Tekst og foto
ISTEFAN STORM HANSEN
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UNDERJORDISK
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SK ELDREBØLGE
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Beredt Anleggsbransjen er klar til å ta seg av 
forsømt VA-satsing. (Illustrasjonsfoto: SVEIN 
ERIK MADSSVEEN)
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år det bygges ut nye ledningsanlegg i dag forventer man en 
levetid på rundt 100 år. Det er i overkant optimistisk, mener 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
Situasjonen blir ikke bedre av at det norske vann- og avløps-

nettet fornyes med en takt på under én prosent i året. Det betyr at lednin-
gene vil bli liggende betydelig lengre enn 100 år i bakken med dagens 
utskiftingsgrad. Selv med de mest optimistiske prognoser er fornyingstak-
ten altså for lav til å sikre et nett med tilfredsstillende funksjonsdyktighet, 
og sannsynligvis lavere enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt. 
Allerede i dag er den samlede vannlekkasjen i Norge på hele 42 prosent 
av den totale produksjonen.

Å utsette fornyelse til en ledning er nær sammenbrudd har konsekvenser. 
Da utelukker man nemlig rimeligere og enklere teknikker som ikke 
krever graving, såkalt no-dig. En fullstendig utskiftning er både mer 
energikrevende og vesentlig dyrere. Omfattende gravearbeid på gateplan 

På grunn av økte nedbørsmengder knyttet til klimaendringer, 
befolkningsvekst og fortetting, kan større mengder vann i overløp fra 
fellessystemer bli et problem. Dette kan få alvorlige følger dersom ikke 
oppdimensjonering av overløpssystemet og omlegging til separate vann- 
og avløpssystemer blir gjort i tilstrekkelig grad, og i tide.
Verdien på gjenanskaffelse på hele det norske VA-nettet er på 500 
milliarder kroner. Tall fra Finansnæringens hovedorganisasjon viser at 
skadeutbetalingene knyttet til vann- og avløpsfeil var på 2,8 milliarder 
kroner i 2009. Dette var en oppgang på hele 10 prosent fra året før. Dette 
viser at det lønner seg å sikre en god funksjonsgrad på nettet.

MEF har tidligere i høst gjennomført en omfattende undersøkelse 
blant sine medlemsbedrifter. Den viser at det er mye ledig kapasitet 
blant VA-entreprenørene, også på kort sikt. Det vil altså ikke bare 

være samfunnsøkonomisk ansvarlig, men også lønnsomt, å øke 
fornyingstakten.
12 prosent av VA-bedriftene har ledig kapasitet én måned fremover i tid. 
På tre måneders sikt er andelen 29 prosent, og den stiger til 64 prosent 
med et tidsperspektiv på tolv måneder.
Det er store regionale forskjeller i kapasiteten. I Finnmark har 
entreprenørene med VA-kompetanse hele 59 prosent ledig kapasitet på tre 

behovet for utbedring og fornyelse.

dersom utskiftingstakten skal økes. 84 prosent av bedriftene i MEFs 
undersøkelse tar oppdrag i andre kommuner enn sin egen, og 40 prosent 
er villige til å krysse fylkesgrensene for å utføre utskiftning av vann- og 
avløpsledninger. 40 prosent av bedriftene oppgir at kommunen der de 
holder til har forholdsvis høy standard på VA-nettet, mens en andel på 60 
prosent er i kommuner med dårlig standard. Det er heller ingen mangel 
på vann- og avløpsfaglig kompetanse i den norske anleggsbransjen. 

Entreprenørene er altså en verdifull ressurs, ikke minst for små 
kommuner

Regionale variasjoner
Det er store regionale forskjeller på fornyingstakten. Tall fra Statistisk 
sentralbyrå viser at det kun er Hordaland som har en årlig utskiftingsgrad 
på over én prosent, og altså vil fornye hele ledningsnettet innen 100 år. 
Aust-Agder ligger på bunn med praktisk talt ingen utskifting av vann- og 
avløpsledninger.
Tall fra Kostra viser at det meste av fornyingen skjer i tettbygde strøk. 
Forklaringen på dette kan være at behovet er mer akutt på grunn av 
befolkningsvekst, og konsekvensene større ved lekkasjer.
Tre byer er med i toppsjiktet på VA-fornyelse. En tredel av 

BRANSJEN KLAR
FOR VA-OFFENSIV

-

N
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prosent er mellomstore kommuner. Småkommuner utgjør kun 15 prosent 
av den eksklusive gruppen VA-dukser.

avløpsklassen øker sin utskiftingstakt. 85 prosent av kommunene med 
høyest fornyingsgrad hadde et høyere nivå på utskifting i 2009 enn 
gjennomsnittet i perioden 2001 til 2008. Det tyder på en positiv tendens i 
kommuner som allerede forstår betydningen av et ledningsnett med høy 
funksjonsevne.

Selvkostmodellen gir norske kommuner rett til å dekke alle sine utgifter 
til drift og oppgradering av vann- og avløpssystemet med gebyrer. 
Størrelsen på gebyrene spriker mellom kommunene. Likevel er det ikke 
slik at de dyreste kommunene gir mest VA-kvalitet for pengene.
MEF har analysert tall fra Statistisk sentralbyrå og Kontra, men har 
ikke funnet noen åpenbare sammenhenger mellom nivået på gebyrene 
og kommunenes investeringer i fornyelse av VA-nettet. Likevel kan 
fraværet av politisk vilje til å øke gebyrene være en medvirkende årsak til 
manglende investeringer i vann og avløp.

Sett i gang tiltak
Dersom selvkostmodellen viser seg å ikke virke etter intensjonen, må det 
avklares nærmere hva som påvirker fornyingstakten. MEF stiller også 

spørsmål ved hva som skjer med inntektene fra de kommunale gebyrene, 
og hvordan disse midlene faktisk bidrar til fornyelse av VA-nettet.
Beregningsmetoden som brukes for å vurdere samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet for VA-infrastruktur bygger videre ifølge MEF på feil 
premisser. Avskrivingstiden er for kort i forhold til forventet levetid, og 
hele modellen må tas opp til debatt. MEF mener dessuten at mangelen 
på VA-faglig kompetanse, særlig i småkommuner, medfører at planer for 
fornyelse ikke blir laget, og at utskiftingen ikke skjer. Det bør vurderes 
å etablere et nasjonalt organ som får et overordnet ansvar for VA-
infrastrukturen.

Kilde: MEF-notat 6: Vann og avløp i Norge – status og marked, 
September 2010

Tekst
I STEFAN STORM LARSEN

TROMS

FINNMARK
Ledig kapasitet 59%

VA-entreprenører 43
Lekkasjegrad 46%

Hovedarbeidsområde VA 30%

ØSTFOLD

OSLO

BUSKERUD

VESTFOLD
TELEMARK

HORDALAND

ROGALAND

VEST-AGDER
Ledig kapasitet 39%

VA-entreprenører 48
Lekkasjegrad 30%

Hovedarbeidsområde VA 7%

AUST-AGDER
Ledig kapasitet 36%

VA-entreprenører 33
Lekkasjegrad 35%

Hovedarbeidsområde VA 29%

NORDLAND

HEDMARK

OPPLAND

AKERSHUS

SØR-TRØNDELAGMØRE OG ROMSDAL

SOGN OG FJORDANE

NORD-TRØNDELAG

Ledig kapasitet 34%

VA-entreprenører 65
Lekkasjegrad 35%

Hovedarbeidsområde VA 31%

Ledig kapasitet 34%

VA-entreprenører 69
Lekkasjegrad 29%

Hovedarbeidsområde VA15%

Ledig kapasitet 45%

VA-entreprenører 52
Lekkasjegrad 24%

Hovedarbeidsområde VA 24%

Ledig kapasitet 39%

VA-entreprenører75
Lekkasjegrad 42%

Hovedarbeidsområde VA 21%
Ledig kapasitet 23%

VA-entreprenører 35
Lekkasjegrad 33%

Hovedarbeidsområde VA 19%

Ledig kapasitet 27%

VA-entreprenører 76
Lekkasjegrad 35%

Hovedarbeidsområde VA 17%

Ledig kapasitet 34%

VA-entreprenører 97
Lekkasjegrad 28%

Hovedarbeidsområde VA 17%

Ledig kapasitet 29%

VA-entreprenører 111
Lekkasjegrad 29%
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et sier Rita Ugarelli, professor ved NTNU, forsker i 
SINTEF og leder for et prosjekt knyttet til oppfølgingen av 
State of the Nation. Hennes seneste forskning har fokusert 
på bærekraftig infrastruktur, et av SINTEFs strategiske 

forskningsfelt. Hun deltar dessuten med kolleger fra SINTEF og 
NTNU i europeiske prosjekter som utvikler morgendagens VA-
tjenester. Utfordringen er å få til klimatilpasning, ressurssparing og 
utslippsreduksjon uten at det går utover kvaliteten på tjenestene.

Rikets tilstand
Rådgivende ingeniørers forening (RIF) satte i mars 2010 i gang en 
viktig debatt med rapporten State of the Nation. Debatten dreier seg om 
hvilke tiltak som er nødvendige for å få vår nasjonale infrastruktur og 
tilhørende tjenester opp på et bærekraftig nivå.
Rapporten slår fast at tilstanden på avløpssystemet er så dårlig at 
funksjonaliteten på nettet er truet. Øyeblikkelige tiltak må settes inn for 
å unngå at funksjonsgraden reduseres ytterligere. Vannledningsnettet 
karakteriseres som akseptabelt, men ikke godt nok. Løpende 
vedlikehold og fremtidige investeringer kreves for å sikre brukbar 
stand. Den kritiske tilstanden på spesielt avløpsnettet er en følge av 
unøyaktige installeringspraksiser på 50- og 60-tallet, kombinert med for 
lite og uregelmessig drift og vedlikehold.
Ugarelli er opptatt av at debatten om tilstanden på norsk infrastruktur 
også tar høyde for nye utfordringer som vil påvirke vann- og 
avløpstjenestene i fremtiden. Klimaendringene vil gjøre det nødvendig 
å tilpasse utforming av og driftsprosedyrer for både nettverk og 
renseanlegg, spesielt på grunn av høyere temperaturer og hyppigere 

- Det som gjør forvaltningen av VA-systemet ekstra vanskelig, er at det 
ligger begravet under bakken, skjult for offentligheten. Utfordringen er 
ikke bare å overvåke ytelsen, men også å skape en felles forståelse for 
betydningen av vann og avløp i befolkningen. Derfor er det så viktig å 
få denne problematikken frem i lyset.
SINTEF-forskeren mener det er en rekke mangler som til sammen 

som kan utføre oppgavene, spesielt små kommuner klarer ikke å 
tiltrekke seg nyutdannede ingeniører. Noen vet rett og slett ikke om 
de har et problem, og i så fall hvor problemet ligger. Andre mangler 
et metodegrunnlag for prioritering av tiltak, og de er sene med å ta i 

sosiale og klimatiske endringer.
- Statens rolle er begrenset til å gi retningslinjer og kontrollere at 
disse blir fulgt. Det er opp til netteierne selv å drifte sine anlegg på en 

effektiv og bærekraftig måte. Mangelen på en samordnende myndighet 
har ført til store variasjoner i tilnærming og ofte til løsninger som ikke 
er bærekraftige.

Missing link
- Som regel engasjerer kommunene private aktører til å fornye og 
vedlikeholde infrastrukturen. En stor del av verdiskapingen er satt 
ut til konsulenter, entreprenører, leverandører av utstyr og materiell, 
samt selskaper som spesialiserer seg på inspeksjon, rensing og 
vedlikehold. Det er i kommunale myndigheters interesse å utvikle 
egen fagekspertise, blant annet gjennom deltakelse i internasjonale 
forsknings- og utviklingsprosjekter.
Ugarelli mener at offentlig sektor vil ha fordel av å levere premissene 

har ressurser til å satse på forskning og utvikling. Det mangler en evne 
til å overføre kunnskap fra forskningsmiljøene til virkelighetens verden.
- Som forskningsinstitutt er vi opptatt av å fylle kløften mellom vår 
kunnskap og den praktiske gjennomføringen på kommunenivå. For å 
realisere dette setter vi i gang et samarbeid mellom NTNU/SINTEF, 
kommunene og privat sektor.

I kjølvannet av State of the Nation har det blitt satt i gang en intens 

rapporten. Samarbeidet består av SINTEF, NTNU, RIF, kommunale 
netteiere, samt små og mellomstore bedrifter. Resultatet er en løsning 
som er like sammensatt og langsiktig som problemet selv.
Eksisterende anlegg må oppgraderes slik at man kan stole på at de 
fortsetter å fungere også i fremtiden. Det trenges økt kunnskap om 
anleggene med tanke på lokasjon, tilstand, ytelse og konsekvenser ved 
feil. Rutinemessig vedlikehold på må vektlegges.
Organisasjoner må bygge opp sin kapasitet for planlegging og 
gjennomføring av prosjekter. Utdanningen på området må fostre ny 
kunnskap som er tilpasset et mer komplekst samfunn – tverrfaglige 

infrastrukur er avhengige av hverandre. Det må satses på nyskaping og 
implementering, og teknologier må skreddersys for lokale forhold.
- Og ikke minst må vi skape politisk enighet om at VA-infrastrukturen 
må vedlikeholdes. Det krever en koordinerende myndighet på høyeste 

styrke engasjementet til alle berørte.Vi trenger helt klart tiltak på alle 
nivåer innen offentlig og privat sektor, og innen akademia.

Tekst og foto
I STEFAN STORM LARSEN

VA FRAM I LYSET
-

D
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VANNLEDNINGSNETT SOM 

 - Utskiftingen av VA-nettet går for sakte og kvalite-
ten på rørnettet er for dårlig, sier Rolf Aafoskaas, daglig leder i 
Skien-bedriften Rolfs Graving og Planering AS.
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følge professor ved Universitetet for miljø- 
og biovitenskap på Ås, Oddvar Lindholm, 
er den samlede vannlekkasjen i Norge på 
hele 42 prosent av den totale produksjonen, 

noe som plasserer oss i det europeiske bunnsjiktet 
sammen med blant annet Bulgaria og Slovenia. Til 
sammenligning er vannlekkasjen i Sverige ca. 15 
prosent, mens den i Danmark er kun 8 prosent. Hva 
er så grunnen til at tilstanden på vannledningsnettet 
er så dårlig i Norge? Og hva bør gjøres?

- Det er åpenbart at det er ekstreme lekkasjepro-
blemer på vann- og avløpsnettet i Norge. Jeg tror 

M EN SVEITSEROST?

I
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til å bruke ressurser og midler på vann 
og avløp, mens det nok er et større 
problem i de mindre kommunene, sier 
Rolf Aafoskaas, daglig leder i Skien-
bedriften Rolfs Graving og Planering, 
en maskinentreprenør med hovedvekt 
på vann og avløp.

Aafoskaas, som for øvrig er leder 
både for MEF Telemark og for MEFs 
regionråd i Telemark, Vestfold og Bus-
kerud, har drevet med vann og avløp i 
Grenlandsregionen i over 30 år.  Han 
har vært vitne til en utvikling over tre 
tiår som har gått fremover, men dess-
verre så altfor sakte. Med dagens lave 
utskiftingstakt av VA-nettet i Norge, 
vil vi ha en evig runddans med drifts-
problemer, lekkasjer og oversvømmel-
ser på grunn av altfor mange dårlige 
rør i bakken.

Kloakk i drikkevannet
- Det er ingen tvil om at utskiftingen 
av VA-nettet går for sakte og kvalite-
ten på rørnettet er for dårlig.  Det tar 
minst 100-150 år – sikkert mer – å 
bytte ut hele nettet, hvis man fortset-
ter i dagens takt. Et anlegg i dag blir 
som regel bygget for 100 års drift, 
så med dagens utskiftingstempo vil 
vi med andre ord aldri komme noen 
vei, fortsetter Aafoskaas. Den erfarne 
bedriftslederen har gjennom årene sett 
en rekke skrekkeksempler på hvor dår-
lig tilstanden kan være på VA-nettet i 
Norge.

- Tidligere ble vann- og kloakkrør 
lagt på samme nivå – altså ved siden 
av hverandre – i samme grøft. Med lekkasjer på begge ledningene, 
vil det da være muligheter for at forurensede masser kommer inn 
i vannledningsnettet.  Det har også skjedd at folk har blitt syke på 
grunn av dette. Ikke her i området, men på Vestlandet for noen år 
siden.  I dag legges alltid vannledningen øverst, slik at et slikt til-
felle ikke skal være mulig lenger. Men det er fremdeles svært man-
ge rør som er lagt etter den gamle metoden som stadig er i bruk.

- Det er ikke slik at de eldste rørene i bakken nødvendigvis er de 
dårligste. Kjartan Reksten, seksjonssjef ved Vann- og avløpsetaten 
i Oslo kommune, uttalte under Anleggsdagene tidligere i år at en 
del av de gamle rørene faktisk er i langt bedre stand enn enkelte av 
rørene som er lagt mye senere.
- Mange nyere rør viser seg å være langt dårligere enn vi hadde 
grunn til å tro, mens mange gamle rør er bedre enn vi trodde. Det 
er for eksempel en betydelig innvendig korrosjon på mange rør fra 
60- og 70-tallet.
De eldre rørene derimot er ofte godt ompakket i leire, har stor 
godstykkelse og motstår korrosjon langt bedre. Alderen på lednin-
gene er egentlig ikke en faktor når det gjelder å bedømme hva som 
bør utbedres og ikke. Det vesentlige er tilstanden. Dessverre er det 

uhyre vanskelig å vite hvordan ledningsnettets tilstand er, sa han.
At både alder og tilstand på rørene som drikkevannet vårt renner 
gjennom varierer kraftig, kan Aafoskaas bekrefte. 

gamle. Og det er ikke så mange år siden vi byttet ut gamle trerør 
her i Grenlands-området. De måtte ha vært minst 100, kanskje opp 
mot 150 år gamle. Mange rør som ble lagt så sent som på 1970-tal-
let har imidlertid blitt ødelagt av bl.a. sur jordsmonn som rett og 
slett spiser på de duktile støpejernsrørene. I dag er det mye bedre 
kvalitet på rørene, og det er jo også beskyttelse på utsiden av dem, 
så de vil holde vesentlig bedre enn tidligere.

En annen forskjell i dag fra tidligere, er hvordan man håndterer 
overvann.

- På gamle ledningsnett la man det vi kaller for fellesledning, 
altså én ledning som benyttes til både avløpsvann og overvann. 
Dette systemet betyr at også overvannet går inn til renseanlegget, 
som da lett kan bli overbelastet. Det er selvsagt ikke behov for å 
bruke energi på å rense overvannet; det bør man jo helst sende rett 
ut i naturen igjen. Når vi bygger nytt i dag separerer vi avløps- og 
overvannledningene, forteller Aafoskaas.

0,00-0,25

0,26-0,50

0,51-0,75

0,76-1,00

1,01-1,25

Kilde: SSB

2006 - 2008
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- Når vi legger overvannsledning i dag blir den dessuten dimen-
sjonert for å tåle ekstremnedbør, og den er som oftest det største 
røret i bakken. I tillegg blir det ofte laget et såkalt fordrøynings-
kammer, slik at mest mulig overvann går rett tilbake til naturen. 
Likevel er det enkelte kommuner som fremdeles velger å legge fel-
lesledning, noe jeg bestemt mener vil være økonomisk ulønnsomt 

det er dessverre svært mange unntak fra kommune til kommune. 
De store kommunale forskjel-
lene representerer faktisk en 
stor utfordring for våre entre-
prenører.

Hvordan skal man så sørge for 
at vann- og avløpsnettet vårt 
blir modernisert raskere, slik 
at de store lekkasjene redu-
seres? Noe av utfordringen 
er nok at vi har så mye vann 
i Norge, og at det er så lett 
tilgjengelig. Samtidig er ikke 
vannledinger synlige for folk 

-
tende for politikere rundt om i 
landet å bygge en ny hengebro 
eller en ny ungdomsskole enn 
å bytte ut noen rør i bakken.

- Det viser seg at vi har 
begynt altfor sent med ut-
skiftning av ledningsnettet, 
sammenlignet med f.eks. 
Sverige og Danmark. Vi har 
en stor jobb å gjøre når det 
gjelder å informere politikere 
og beslutningstakere om at vi 
trenger penger og ressurser 
for å få gjennomført dette på 
en tilfredsstillende måte også 
her i landet. Det handler om 
politisk vilje og bevilgninger. 
Jeg tror teknisk etat i landets 
kommuner er veldig klar over 
hvilken tilstand ledningsnettet 

-
kere til å informere politiker-
ne, gjerne ved hjelp av medi-
ene, slik at også allmennheten 
blir kjent med at situasjonen 
ikke er tilfredsstillende, sier 
Aafoskaas, som også mener at 
MEF kan være med å påvirke 
situasjonen.

- MEF har alltid hatt mest 
fokus på vei, men nå er det jo 
bestemt at VA skal være ett av 
satsingsområdene fremover. 
Dette dreier seg jo om den 
evige kampen om midlene og 
det bunner ut i å informere 

og bevisstgjøre beslutningstakerne. I den sammenheng tror jeg det 
er viktig at man ikke bare fokuserer på rikspolitikere, men også 
lokalpolitikere. Dette bør MEF både sentralt og rundt omkring i 
fylkene sette på dagsordenen.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER
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Drammensmatta

Postadresse:
Postboks 4127
3005 Drammen

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

- BEST NÅR DET SMELLER!

post@gummi-industri.no
www.gummi-industri.no
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18
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www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

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

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem
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www.ramirent.no

Store eller 
små prosjekter?

Vi forenkler din hverdag.
Ramirent er Norges største 

utleier av maskiner og utstyr, 

og vet hva du trenger til 

dine prosjekter. 

Vi løser det!  

Vinner av European Rental Awards 2010.



ANLEGGSMASKINEN 11-201064

MÅNEDENS PROSJEKT NORDNORSK VITENSENTER

RINGEN SLUTTET FOR

 Nordlysplanetariet i arkitektens strek etter et ferdig utbygget Nordnorsk Vitensenter. 1. november var Herbjørn Nilssen AS ferdig med 
sin del av jobben (Illustrasjon: John Kristoffersen Arkitektkontor AS)

Hakk i hæl Herbjørn Nilssen 
AS og Skanska måtte jobbe 
tett med samordnet drift for 
å overholde korte tidsfrister.
(Foto: Nordnorsk Vitensen-
ter)
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R PLANETARIET

lanetariet har vært 
et velkjent lande-
merke i Tromsø et-
ter at det ble reist i 
1989, men soliditet 

i driften har det vært så som så 
med til tross for at den særpre-
gede bygningen har bydd på 
mange astronomiske opplevel-
ser for mange gjennom 20 år.

Programstyret for nærings-
rettede midler til regional 
utvikling (RDA-II) bevilget 
våren 2008 50 millioner kroner 
til nytt liv og videre utbyg-
ging av Nordlysplanetariet. 
Arkitekter og konsulenter var 
ikke sene om å prosjektere et 
nytt tilbygg for å utvikle et 
kunnskapsknutepunkt i Nord-
Norge som øker forståelsen for 
matematikk, naturvitenskap og 
teknologi. Hele anlegget har 

fått navnet Nordnorsk viten-
senter.

- Millionene kommer via 
EU-systemet som et nærings- 
og utviklingsprogram for 
landsdelen. Uansett, Skanska 
vant anbudskonkurransen for 
hele Nordnorsk vitensenter-
prosjektet, mens vi regnet pris 
til Skanska på grunnarbeidet, 
sier daglig leder Herbjørn 
Nilssen i maskinentreprenør 
Herbjørn Nilssen AS.

De overraskende dårlige 
grunnforholdene i området 
skulle sette både utbygger, 
Skanska og mannskapene til 
Herbjørn Nilssen på skikke-
lige prøvelser. Også fordi ho-
vedtyngden av oppdraget var 
planlagt utført i mørketida som 

P
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MÅNEDENS PROSJEKT NORDNORSK VITENSENTER

falt sammen med fjorårets ek-
streme kuldeperiode, samt en 
fjellkvalitet som alle var klar 
over var dårlig, men ikke så 
elendig som det til slutt viste 
seg å være.

Kulda var innimellom så 
ekstrem at Skanska ofte måtte 
fordele betongen ved hjelp av 
kran og støpetobb fordi den 
frøs i slangene under ordinær 
pumping fra betongbilene til 
forskaling. Etter at hele opp-
draget var vel i havn for et par 
tre uker siden, kan Herbjørn 
og Per-Ola Nilssen ta en grov 
gjennomgang av Vitensenter-
prosjektet etter søm- og kon-
turboring av rundt 3.000 hull, 
håndtering av nesten 8.000 
faste kubikkmeter dårlig fjell, 
montering av mellom 500 og 
600 fjellbolter og fjerning/de-
ponering av om lag 4.500 m3 
matjord innenfor et begrenset 
område.

Sønn og formann Per-Ola 
Nilssen forklarer.

- Mørketid er vi ganske 
vant med, og dårlig fjell er jo 
i seg selv ikke noe problem 
å håndtere, men her viste det 
seg å være langt dårligere enn 

noen kunne forestille seg ut 
fra erfaringene fra 21 år siden 
da planetariet ble bygget. Og 
byggegropa for tilbygget var 
prosjektert med mellom ni og 
12 meter høy vertikal skjæring 
i bare én meters avstand langs 
halvparten av det sekskantede 
bygget, sier Per-Ola Nilssen 
som har hatt formannsrollen 
gjennom hele oppdraget. 

Metodeskifte
Ut fra erfaringene fra den 
opprinnelige byggingen sat-
set Skanska på wiresaging av 
denne skjæringen i egen regi, 
der avstanden fra nybygget og 
inn til planetariet var minst.

- Grunnet økonomi måtte 
nybygget omprosjekteres noe. 

meter lenger ut fra planetariet 
enn tidligere bestemt. Samtidig 
falt wiresaging bort som me-
tode, og ble erstattet med søm- 
og konturboring, sier Herbjørn 
Nilssen.

Grunnarbeidet startet opp 
helt sist i september i fjor. 
Nybygget er anlagt i to ekstra 
etasjer, men fra bakkeplanet 
og ned i forhold til planetariets 

grunnplan. Dermed skortet det 
ikke på spenning denne vinte-
ren for verken Nilssens eller 
Skanskas folk.

- Vi gikk inn fra en side 
og fjernet samtlige masser i 
gropa helt ned til laveste nivå 
så langt vi kunne før søm- og 
konturboringen startet. Utset-
telsene på grunn av nye tegnin-
ger og utpønsking av bore- og 
sprengingsmønsteret satte hele 
prosjektet under tidspress. Vi 
jobbet oss framover med Skan-
skas folk halsende i hælene 
våre med forskaling og støping 
av hoveddelene av råbygget. 
Det hele krevde mye tett sam-
arbeid og felles løsninger for 
at vi ikke skulle tråkke i bena 
på eller forsinke hverandre. 
Og det ble 12-timersdager fra 
oktober til januar, sier far og 
sønn Nilssen.

Foruten søm- og konturboring 
av høy skjæring i mer eller 
mindre oppsmuldret grunn var 
det en solid utfordring å få ar-
rangert kontinuerlig utkjøring 
av masser tilbake gjennom 
området der Skanska drev 

Risikofylt
(Foto: Herbjørn Nilssen AS)
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intensivt på med støping av 
bygningskroppen.

- Det fantes ingen annen vei 
ut av gropa for maskiner eller 
lastebiler, så behovene for  god 
samkjøring oss imellom var 
enorme. Hvor trangt det var, 
illustreres best ved at vi måtte 
låne den stedlige byggekrana 
og fylle tilbake massene med 
tobb etter at hovedmuren mot 
planetariet sto helt ferdig. 
Her måtte vi også utføre all 
drenering og forberede plass 
og albuerom nok for Skanskas 

menn. Tilbakefyllingen kunne 
heller ikke gjøres før Skanska 
hadde montert både etasjeskil-
ler og tak. 

Tyngden av massene bak 
en så lang, høy og frittstående 
betongvegg ville ha presset 
den ut av stilling.

Fem beltegravere fra 15-23 
tonn, en Volvo hjullaster, to 
dumpere, en minigraver og 

likevel ikke all verden for å 

ferdigstille alle oppgavene i 
den krevende byggegropa.

- Det har vært selve borin-
gen med påfølgende sprenging 
som har voldt oss mest hode-
bry, grubling og selvsagt en 
og annen søvnløs natt, vedgår 
Herbjørn Nilssen.

Per Olav Høgås i Ofoten 
Fjellsprenging AS ble satt til 
å ta seg av den praktiske biten 
av de mange risikofylt bore- 
og sprengningsprosedyrene. En 
tynn, rød linje på fjellgrunnen 
markerte fem meters avstand 

Trangt Boltreplassen for tilbakefyllingen mellom planetariet og nybygget var ikke mye å skryte av. (Foto: 
Herbjørn Nilssen AS)
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fra om lag halvparten av 
grunnmuren på eksisterende 
planetarium.

- Faren for utras og setnin-
ger i den dårlige grunnen var 
enormt stor, og nærheten til 
planetariet innebar stor risiko 

for skader på selve bygningen 
som er dekket av kostbare 
italienske marmorplater. Søm-
boringen langs femmeterslinja 
tok vi med hullavstand på 20 
cm og dyp inntil ni meter. 
Kontursømmen la vi 60 cm 

innenfor. Da vi boret 16 meter 
inn, under og rundt under det 
spesielt utsatte trappehuset 
ned til 12 meters dyp valgte 
vi boring via to trinn Ladnin-
gene hadde i all hovedsak 16 
millisekunders sprengnings-

hastighet og vi anvendte mye 
etthullsopptenning, forklarer 
Per-Olav Høgås.

Og fordi alt foregikk i et 

universitetet måtte vi bruke 
seks vaktposter for hver salve 

FAKTA NORDNORSK VITENSENTER TROMSØ
-

sesser. Eies og drives av en stiftelse.

etter en bevilgning av RDA-midler på 50 millioner kroner.

engasjert til søm- og konturboring av vertikal skjæring og utsprenging av byggegropa.

-
blering av byggegrop på ca. 8.000 fm3 med drenering og inntil 12 meter dype skjæringer, grøfting med drenering før montasje av VA-anlegg, 
planering før støp av gulv, utskifting og tilbakefylling av masser og matjord og klargjøring for avsluttende anleggsgartnerarbeider samt at-
komstveier og parkeringsplasser.

2011.

Ledelse Far og sønn Herbjørn og Per-Ola Nilssen ledet grunnarbeidene ved Nornorsk vitensenter fra første til siste dag.
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Temaer på programmet:

 Kapasitet i Anleggsbransjen

Marked og framtidsutsikter

Teknisk beregningsutvalg for Samferdselssektoren TBU-S

Velkommen til frokostseminar 
Torsdag 9. desember på Grand Hotel, Oslo

Fakta og analyse i Anleggsbransjen

Vær der når Maskinentreprenørenes Forbund serverer 
ferske fakta og analyser om anleggsbransjen!

Påmelding: firmapost@mef.no

for å innfri HMS-kravene, sup-
plerer Per-Ola Nilssen.

Økt rekkevidde
Faren for avvik under boring 
i dette fjellet var svært stor, 
foteller de to.

- Først tok vi i bruk en 
Tamrock Commander 300R, 

gravemaskinmontert materbom 
med borhammer på en Cat 
225C fra Kjell Martin Henrik-

borehull per maskinoppsett på 
grunn av bedre rekkevidde.

En annen fordel med bel-
tegraveren var bruk av 38 
mm skjøtestål på Montabert-
hammeren, mot 32 mm på den 
mindre Tamrock-hammeren på 
Commander’en.

- Stabiliteten ble mye bedre 
og faren for avvik mindre med 
denne tette hullavstanden, 
samtidig som vi kjørte med 
kraftig redusert matertrykk og 
borekroner med spisse stifter, 
forklarer Høgås.

Da byggegropa til slutt stor 
ferdig og allerede mer eller 
mindre utbygget, kunne Per-
Ola og Herbjørn Nilssen opp-
summere oppdragets gang.

Kun oppsprekking av be-
tongsøylen under trappehuset, 
og tre skadde marmorplater på 
veggen av planetariet – ikke på 
grunn av sprenging, men under 
tilbakefylling – hver til en pris 
av 5.000 kroner, ble alt regis-
trert avvik.

- Da søylen under trappehu-
set sprakk opp så det rimelig 
kritisk ut. Det antatte fjellet på 
stedet var ikke fjell, men rett 
og lett oppknuste steinmasser 
holdt sammen av en gjennom-
gående granittåre. Jeg var per-
sonlig på plass ved søylen og 
rensket ut løsmasser for hånd 

sikret trappehuset mot utras, 
sier Per-Ola Nilssen.

Utgangspunktet var at den 12 
meter høye fjellskjæringen var 

inne i trapperommet, og som 
besøkende kunne studere på 
nært hold inne i bygningen. 
Løsningen ble på grunn av det 

ekstremt dårlige fjellet en ny 
betongvegg trukket en meter 
inn fra denne skjæringen, men 
som fortsatt blir synlig for 
besøkende gjennom sikrede og 
låsbare vindusåpninger.

- Nordnorsk vitensenters tre 
etasjer skal gjenskape de tre 
viktigste elementene knyttet 
til jordkloden. Øverste etasje 

er viet verdensrommet fra det 
eksisterende planetariet, mel-
lometasjen skal representere 
detaljer fra jordklodens over-

hva som er å by på under jord-

Nilssen.
Overskuddsmassene fra 

byggegropa har maskinen-

treprenørselskapet solgt og 
ekspedert til Tromsø lufthavn 
der de er brukt til utvidelsen av 
sikkerhetssonene i hver ende 
av rullebanen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Kai Magne Karlsen rangerer 
elgjakta blant årets aller største 
begivenheter, og jobber det 
tøy og remmer kan holde for å 
kunne reise hjem torsdagskvel-

-
dager bak rattet i sin Volvo 
A25D-dumper. Tilværelsen 
på brakkeriggen i nærområdet 

helt grei og problemfri, synes 
Kai Magne Karlsen som denne 
høsten har hatt mer enn nok å 
gruble på over årets jaktsesong 
hjemme på Rena. Selv om 
tålmodigheten ofte settes på 

prøve vet han at ingen i jaktla-
get går ut på egen hånd uten at 
lederen er med.
- Å nei, de har pent å vente 
til jeg kommer. Laget vårt 
har vært ute to helger nå for 
å nedlegge vår tilmålte kvote 
på okse og en kalv. Men så 
langt har skogens konge tatt 
oss ved hornene og snytt oss 
for kvoten. Men til helga kom-
mer vi helt sikkert til å trekke 
det lengste strået, sier Karlsen 
mens han venter på at en fører-
kollega i en Cat 250 beltegra-
ver med smartbom skal fylle 

opp dumperkassa med singel 
tiltenkt en dreneringsløsning 
ved Nye Hadeland vgs som 
for tida er under oppføring på 
Gran. 
Tvers over veien er grunnar-
beidene for et nytt handelssen-
ter i ferd med å sluttføres av 
en annen maskinentreprenør. 
Og derfor er det mange store 
anleggsmaskiner som har do-
minerende roller utenfor Hade-
lands Paris denne høsten.
Opplandsbygg er byggherre for 
gigantskolen der Rune Øver-
gård AS på Elverum har sikret 

seg alt som tenkes kan av 
grunnarbeider og grøfter, også 
inkludert en god del sprenging.
- Vi startet opp ved juletider i 
fjor og skal være ferdig i løpet 
av året, så vidt jeg husker i far-
ten. Maskinen min har 6.000 
timer på telleren nå, og jeg er 
veldig fornøyd med den. Ingen 
slår Volvo på dumperkomfort, 
mener nå jeg. Husk at det var 
Volvo som både fant opp og 
har ledet an i utviklingen av 
leddstyrte dumpere, sier Karl-
sen som ikke har vært fast på 
denne maskinen fra den var ny. 

JAKTSUGEN  
UKEPENDLER

MIN DAG KAI MAGNE KARLSEN

Navn I Kai Magne Karlsen (51)
I Rune Øvergård AS

Maskin IVolvo A25D

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

RING BJØRN PÅ 911 99 692   

922C912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!
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Han settes også til å kjøre hjul-
lastere og en del minigravere 
fra de aller minste til et godt 
stykke oppover skalaen.
- Jeg har jobbet hos Øvergård 
i snart to år nå, og denne mas-
kinen er jo langt eldre enn 
det. Når den skal skiftes ut vet 
jeg ikke om sjefen hører på 
mine råd, men selskapet har 
jo bare Volvo-dumpere i stal-
len fra før, så det ser positivt 

i samme bransje hjemme fra 
Rena sammen med faren min, 
og hadde mer enn nok av opp-

drag der.  Men det hele ble lagt 
ned da han ble pensjonist, og 
jeg søkte meg over til en langt 
større aktør.
I og med at Karlsen er med på 
mange pendleroppdrag, har 
familien valgt å sikre seg en 
leilighet på Hamar der kona 
hans jobber i Norsk Tipping.
- Der går også femåringen vår 
i barnehage. Alt i alt en veldig 
praktisk løsning, og vi er jo 
samlet på Rena i helgene.
Når Karlsen og familien er 
hjemme følger de godt med på 
rehabiliteringen av den berøm-

te og ærverdige Rena-bakken. 
Den var en gang regnet blant 
de dristigste å hoppe i sammen 
med Skui-bakken, og hadde 
faste renn hvert eneste år inn-
til den ble stengt på grunn av 
forfall og manglende tilpasnin-
ger i henhold til hopptekniske 
krav.
- Bakkerekorden lå på rundt 
120 meter, og anlegget er 
fortsatt en stolthet for oss som 
bor der. Rena Idrettslag står 
bak gjennomføringen av mo-
derniseringsplanene som også 
omfatter et nytt dommertårn 

etter at det gamle i sin tid brant 
opp. Jeg har selv vært med på 
noen dugnadstimer for å få det 
hele opp og gå igjen. Når alt er 
klar kan vi glede oss til enda 
lengre hopp enn 120 meter. 
En av konkurrentene våre, Jon 
Galten AS fra hjembygda Rena 
– også han medlem i MEF – 
har oppdraget med å rehabili-
tere anlegget, sier Kai Magne 
Karlsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Komatsu Forest AS
Hansrudveien 6, 2335 Stange
Tlf. 901 78 800 - Faks 625 72954
www.komatsuforest.com

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

Nye og brukte skogsmaskiner
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CPA – Boreutstyr for gravemaskiner fra 4 til 35 tonn

IRM NORGE AS
Tretjerndalsvegen 58 - 2016 Frogner

Tlf.: 63 84 62 00 - Fax: 63 82 18 10

E-mail: mail@irm.nu - www.irm.nu

FORHANDLER:
HORDALAND / SOGN OG FJORDANE

Åsane Mek. Ind. AS  tlf: 55 19 02 45

Montabert

SKUFFE
MAT

Daglig leder Erik Samuelsen (bildet) i Samuel 
Miniprosjekt AS på Nesodden sikret seg 
norgesagenturet på minitilhengeren Muldu 3500 under 
besøket på Bauma i april. Hengeren er snaut 1,3 meter 
bred, har halfpipe-utforming, leveres med vanlig 
tilhengerfeste for bil og har så langt vakt stor interesse 
blant aktører innen jordforbedring, maskinutleie 
og fjellboring, heter det i en pressemelding. 
Dumperhengeren har spesialstål i ramme og kasse som 
er tre ganger sterkere enn vanlig stål. Bruk av tynnere 
gods og dimensjoner gir lav egenvekt og tilsvarende 
høyere lastekapasitet. Hengeren leveres med ulike 
typer bremser, samt manuell håndpumpe eller 
elektrohydraulisk tipp med oppladbart batteri via 12 V.

For fjerde kvartal på rad øker omsetningen av nye anleggsmaskiner. 
3. kvartal i år med sine 568 solgte nye enheter endte 18 prosent opp 
sammenliknet med samme kvartal 2009, ifølge kvartalsvise statis-
tikker fra Maskingrossisternes Forening (MGF). Fordelt på antall er 
det tradisjonen tro beltegående gravemaskiner som er bestselgeren i 
markedet, fulgt av minigravere på belter og hjullastere (hh.vis 203, 
175 og 68 stk). Hittil i år er det solgt og fakturert totalt 1.593 mas-
kiner, mot 3.038 enheter i samme kvartal i rekordåret 2008.
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For å styrke salget av brukte Cat-maskiner har lederskiktet hos 
henholdsvis maskinprodusent Caterpillar og nettmarkedsplassen 
Mascus (bildet) inngått en samarbeidsavtale for å formidle oppdatert 
info og tilgjengelighet av brukte Cat anleggsmaskiner verden over. 
Informasjon om i alt 40.000 maskiner fra 160 forhandlere vil når 
Mascus-tilbudet er fullt etablert, være tilgjengelig på 35 språk. 
Caterpillar har lenge brukt internett som internasjonalt medium for å 
tilby både nye og brukte maskiner i markedet.

Korrosjonsteknikk AS er ute med to nye målere for beleggtykkelse, 

Inspection Gauge (PIG) for måling av lagvise belegg oppå hverandre. 
Førstnevnte brukes ikke-destruktivt og måler tykkelser opp til 13 mm ved 
direkte kontakt. 121/4 PIG utfører målingene destruktivt, dvs. oppkutting 
av belegget som skal måles. Instrumentene kan bearbeide, formidle og lagre 
måledata via eller til mobiltelefon og/eller PC, heter det i en pressemelding.
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GIGANTISK OL-
OPPVASK I LOND
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lympic Park i Stratford i London er for tida Europas største byggeplass, 
med rundt 10.000 arbeidere i aksjon hver ukedag. Med mindre enn to 
år igjen til lekene starter har parken og anleggene for alvor begynt å ta 
form.
Det som en gang var et industrielt og øde landskap i en sosialt belastet 
bydel av øst-London forvandles til en grønn og frodig olympiapark 
som dekker hele 2.5 kvadratkilometer.
Midtpunktet er naturligvis den splitter nye olympiastadion. Etter pla-

nen skal den stå ferdig i andre kvartal 2011. Prislapp: 537 millioner pund.
Utfordringene stod i kø da prosjektet ble påbegynt. 100 år med tung industriell bruk og 
generell forsømmelse hadde gjort området sterkt forurenset. Spesialmaskiner ble instal-
lert for å vaske, sive og riste ut stoffer som hadde forurenset jorda, inkludert olje, ben-
sin, tjære, arsenikk og bly.
Rundt 1.2 millioner tonn med forurenset jord i området er blitt rensket opp for gjenbruk. 
Aldri har man sett en så omfattende operasjon i Storbritannia når det gjelder vasking av 
jord, opplyser arrangørene.

Avfall
Området der stadion nå anlegges bestod for det meste av avfall.

- Folk pleide å stable sammen ting her og sette fyr på det. Det var en blanding av NDON

-

-

fasiliteter. 

Jordvask Maskinoperatør Dewulf Wooter med en skvett 
forurenset jorda fra OL-parken som må vaskes, sives og 
ristes ved hjelp av spesiallagde maskiner. I bakgrunnen 

skimtes utbyggingen av Olympic Stadium. 

O
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husholdningsavfall – alt fra gamle sko til krittpiper, forteller ingeniør 
Clare Stavely, i en offentlig presentasjon. 
Noe av avfallet – som slagg og metaller fra jernarbeid – stammet helt 
tilbake fra den industrielle revolusjonen, forteller hun. 
- Iblandet slaggene og metallene var det giftige tungmetaller som 
arsenikk og bly. 

Engineering) var sentral aktør i vaskeprosessen etter å ha vunnet 
kontrakten på rundt 25 millioner euro for å behandle jorda i området. 
DEME tok i bruk fem selvutviklede maskiner til jordvasking. Firmaet 
leverte også teknologien til det såkalte jordbehandlingssenteret – The 
Soil Treatment Centre – som ble etablert.

Oppdraget ble påbegynt mot slutten av 2007 og avsluttet i fjor 
høst, opplyser selskapets pressetalsmann Hubert Fiers overfor An-
leggsmaskinen.

Det var en stor utfordring å renske den sterkt forurensete jorda i hele 
området i løpet av så kort tid.

- Klienten vår ”The Olympic Delivery Authority (ODA)” var 
naturligvis ivrige med å sette i gang konstruksjonsarbeidet snarest 
mulig på grunn av prosjektets enorme omfang, sier Fiers.
- Firmaets erfaring fra tidligere oppdrag ble utslagsgivende. Vi bruk-
te teknikker vi kjente godt fra tidligere. Vi visste hva vi drev med.
Hele 8o prosent av jorda ble gjenbrukt etter vaskeprosessen. I dag 
er ikke området til å kjenne igjen. Byggingen av olympiastadion, 
svømmehall og velodrom er godt underveis. Deltakerlandsbyen og 
pressesenteret er også i rute og omringes av grønne arealer og små 
elver. Mer enn fem kilometer med elvebredder har blitt erstattet eller 
fornyet og 30.000 tonn med slam, grus og andre materialer er gravd 
opp fra elvene. Det har også blitt plantet trær og blomster overalt.

Resirkulering er også et nøkkelord. Hele 2.500 tonn med stålrør, 
som delvis underholder olympiastadions tak, er resirkulert fra gamle 
gassrør.
Videre er 6.500 kubikkmeter med knust betong resirkulert fra andre 

selve utbyggingen startet.  ”Bare” 10.000 tonn med stål er brukt for 
å bygge stadion, noe som gjør den til verdens letteste olympiasta-
dion.

I selve olympiaparken er 220 bygninger revet for å sikre plass til 
utbyggingen. Hele 99 prosent av materialene fra disse er resirkulert.
Den gamle industritomta i øst-London står nå fram i ny drakt 
”grønn, moderne og snart klar til å møte verdens øyne.

Tekst
IANDREAS WALSTAD
Foto
IDAVE POULTNEY

 Hele 80 prosent av jorda kunne 
brukes om igjen etter vaskeprosessen.

Giftig En av de fem maskinene som rensker jorda for avfall og 
giftige metaller som arsenikk og bly. Opprenskingen er den mest 
omfattende i Storbritannias historie.
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FAKTA
OL 2012 
* Den offentlige organisasjonen The Olympic 
Delivery Authority (ODA) har ansvaret for 
utbygging av arenaer og infrastruktur til OL. 
Det offentliges budsjett for lekene er over 9 
milliarder pund. 
* Sommer-OL 2012 holdes i perioden 27. juli 
til 12. august. Paralympics holdes i perioden 
29. august til 9. september. 

* Vil ha plass til 80.000 tilskuere.
* Dekker et område på 134.000 kvadratmeter.
* 33 bygninger ble revet og 800.000 tonn med 

Både West Ham United og Tottenham Hotspur 
er interessert i å ta over stadion etter lekene. 

Fem hovedbygninger: 
* Olympiastadion
* Svømmehall
* Velodrom
* OL-landsby
* Internasjonalt kringkastings og pressesenter 

konstruksjonsarbeidet

Her resirkuleres betong fra en revet bygning der svømmehallen skal ligge. I alt rives 220 bygninger 
for å gjøre plass til olympiaparken.
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Og med fortsatt bruk i etterkrigstid. På denne tida var praktisk talt alle 

mye lavere enn i dag. For å fungere best mulig, hadde grusveidekkene 
sine spesielle vedlikeholdsbehov. Som i barmarkstida blant annet var 
knyttet til høvling med veihøvel for fjerning av ”vaskebrett” og slag-

Videre var utspredning av klorkalsium (en salttype) for støvdemping 
i tørkeperioder et viktig tiltak. Støvutviklingen kunne være en stor 

I vintervedlikeholdet var brøyting med lastebil/plog blitt godt etablert.
En god omtale av behov for sandstrøing og beskrivelse av utstyr kan 
vi låne fra den omfattende katalogboken ”Vegvesenets redskaper og 
maskiner 1941,” av Johs. Eggen. Kapittel 18: ”Utstyr til spredning av 

-
føre”.  Omtalen viser at utstyret til sandspredning i vesentlig grad var 
det samme som til klorkalsium.

Det heter bl.a.: ”En effektiv bekjempelse av holkeføre er et av de 
problemer som ikke kan sies å være løst på en tilfredsstillende måte. 
Tidligere overlot man til bilene å klare seg best mulig på holkeføre. 
Bilene greide dette ganske bra med forsiktig og etter forholdene av-
passet kjøring og med bruk av hensiktsmessige kjettinger på hjulene.

-
gynte her å strø sand, og sandstrøingen har etter hvert trukket lengre 
og lengre utover landet, og kravet om sandstrøing har stadig øket.
Imidlertid er det praktisk talt umulig å få sandstrøingen utført i rett 

tid, og virkningen er også uvarig. En virkning av sandstrøingen er 
imidlertid varig, og det er sjenansen for senere ishøvling. Er en veg-
strekning gjentatte ganger sandstrødd, vil islaget inneholde tynne 
sandsjikt, som ved senere høvling på kort tid vil ødelegge et hvilket 
som helst isriverstål. En annen ulempe ved sandstrøingen er at den 
ødelegger sledeføret. En har derfor til dels forsøkt kun å strø sand på 
kantene av veien.”(Sitat slutt).

Omtalen fortsetter med sider av organiseringen av dette arbeidet, og 
virkningen og problemer i praksis.
Sprederen som er objekt på museet, hører til en daværende utbredt 
type av små traktformete beholdere som ble hengt på og festet på 
baklemmen på en lastebil. Med remdrift fra en skive montert på bilens 
bakhjulsfelg, er det en vertikal aksel i strøbeholderen med en skive 
(tallerken) underst. Denne roterende skiven spredte strømaterialet 
utover. På akselen, før traktutløpet og litt over tallerkenen, er det 
montert en liten krok som ved akselrotasjonen skal knuse eventuelle 
klumper i sanden. Det er anordninger for å kunne justere både strø-
mengde og -bredde.
Med et lass strøsand på planet gikk arbeidsmetoden ut på at en mann 
på planet skuffet sand oppi strøbeholderen under kjøringen.
Det var særlig to kjente produkter og leverandører av denne spre-
derformen, nemlig ”Munthe-sprederen” (Chr. Munthe A/S), og Sig. 
Hesselberg. Museets eksemplar som kommer fra og er istandsatt i 

-
nevnte typen. Fra Akershus er opplyst at de forbedret opplegget ved 

SANDSPREDERVETERAN 
FOR VINTERVEDLIKEHOLD
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Flekkefjord Produkter AS
- gir deg gode opplevelser

Flekkefjord Produkter AS - Svegeskogen 11 - 4400 Flekkefjord    Tlf 38 32 70 70    post@graveutstyr.no
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Nordisk standard
Vendbart HK Feste

0,5 til 30 tonns maskiner
Shimsfritt
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Produsent av utstyr fra 0,5 til 30 tonns gravemaskiner

Spør vår forhandler i ditt distrikt på gode pakkepriser!
Finn din forhandler på www.graveutstyr.no

Alle våre produkter blir produsert i RAEX 450 / Slitestål
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hjul. Her ble sprederen montert lavere, det ble en sikrere arbeidsstil-
ling for mannen i planet og det ble lettere å skuffe inn sanden. Samt at 
sprederen strødde foran de egne drivhjulene.

Bildene ved teksten her viser spredertypen i opprinnelig plassering, på 
baklemmen. Det skal tilføyes at omtalen i Eggens bok også har med 
noen andre spredertyper og former.

Utviklingen førte jo senere, på 1950/60-tallet, til de velkjente og 
utbredte tilhengersprederne til lastebil for sandstrøing, også disse en 
klasse av mindre maskinutstyr. Pionér her var danske Epoke, som ble 
så innarbeidet at mange kalte denne utstyrsformen generelt med dette 

navnet. Strøprinsippet i Epoke tilhengerspreder er en horisontal ut-
matingsrulle drevet fra sprederens hjul, og sprederen mates fra bilens 
plan ved at dette tippes opp.

lastebil 1934 modell. Også denne et arbeid fra restaureringsgruppen i 
Akershus. Denne bilen er av Chevrolets daværende større hovedtype, 
i lastklasse 1,5 tonn. Bilen inngår i bevaringsparken av maskiner på 
museet.

Tekst I FRIDTJOV ANGERMO
Foto IBJØRN PREBENSEN
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Region Midt
Regionrådet hadde sitt møte 5. november etterfulgt av avdelingsstyremøter i regionen. Regionrådet består av hovedstyrets nestleder Jon 
Sellæg som er leder og avdelingsledere Kjell A. Aurstad, Dag Søbstad og Torgeir Lian. Regionrådet har som oppgave å forvalte tildelt 
økonomi, utarbeide forslag til aktivitetsplaner og budsjett. Rådet skal delta i ledelsen av den lokale administrasjon. Videre kan rådet behandle 
organisatoriske og næringspolitiske saker på vegne av avdelingene. Regionrådet møtes som regel to ganger i året. Saker som ble diskutert 
denne gang var ny strategisk plan, nytt kontingentsystem, felles årsmøte i regionen og felles fagtur. Samlingen benyttes også til å oppdatere 
avdelingsstyrene.

Daglig leder i Paulsen Maskin AS (PM) har forsterket 
administrasjonen med sine to sønner. Firmaet har sitt tilhold på 
Kolvereid i Nord-Trøndelag og arbeider for det meste som en 
tradisjonell og allsidig maskinentreprenør. Anders arbeider 50 prosent 
i bedriften samtidig som han tar en mastergrad ved Handelshøyskolen 

i Bergen. Før han startet i PM jobbet han ni år i DNB. Magnus startet i 
PM i aug. 2009. Han er utdannet sivilingeniør i bygg og anlegg og har 

Paulsen Maskin AS omsetter årlig for ca. 20 mill. og er kjent for sin 
allsidighet og sitt kvalitetsarbeid.

Omvisning og orientering om Verdalsraset av Øystein Walberg.Her er regionrådet samlet på Stiklestad: Fra venstre: Jon Sellæg, 
Dag Søbstad, Kjell A. Aurstad og Torgeir Lian. 

Daglig leder Oddgeir 
Paulsen, Magnus Øien 
Paulsen og Anders Øien 
Paulsen.
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Region Midt

Jørn Storsve ved 
nyervervelsen.

BL- Maskin AS
BL-Maskin AS er et av de nye ekspansive bedriftene i Region Midt. 
De har sitt tilholdssted i Trondheim.
Firmaet ble etablert juli 2007 som en entreprenørbedrift. Bedriften 
hadde en omsetning i 2008 på 34 MNOK, og i 2009 på ca 75 MNOK. 
I år har de passert 100 MNOK. De teller i dag ca 25 ansatte.
BL entreprenør AS har tett samarbeid med E.B.Maskiner AS og 
Solberg Maskin AS. Fagfeltet er grunnarbeid som dekker graving, 
massetransport, vei, vann og avløp, tomtegraving, sprenging, 

og massetransport. De utfører for tiden stort sett jobber for 
Næringsbygg, HENT, Statens vegvesen, Systembygg og Primahus, 
samt et større prosjekt for Njord eiendom her i Trondheim. Blant våre 
pågående jobber vil vi også nevne Dyrkorn kraftverk, Ulvstubakken 
(skogrydding og veibygging), TINE (rivejobb), Gauldal kultursenter, 
Vadheim kunstgressbane og Fv 714 Frøya (gang – og sykkelveg) 
Firmaets ordrereserve strekker seg langt ut i 2011.  De skal i gang 
med bl.a Støren fjernvarme, Etac, Scania og Grytdalen kraftverk. En 
del av jobbene de allerede er godt i gang med. Noen av arbeidene 
strekker seg også godt ut i neste år.

Her er dagens eiere i BL- Maskin AS, fv Roger 
Larsen, John Bolme og daglig leder Jan Erik Isdahl.

– beltelaster 
Grunnarbeid AS har investert 
i en beltelaster, noe som er litt 
uvanlig i dagens anleggsmarked. 
Der er en Cat 973D-maskinvekt 
30 tonn, den største beltelaster 
i Cat`s program, skuffestørrelse 
3m3, pris kr 3.500.000,- Den 
første i sitt slag i Skandinavia. 
Grunnarbeid anskaffet seg denne 
maskinen p.g.a. utfordringene med 
å ta ut løsmassetunnelen E6 øst 
på Møllenberg i Trondheim. Der 
er det mye bløt leire og spunten 
må forsterkes med tverrstag med 
mellomrom 5 m. Denne lasteren 
trenger liten plass, har liten 
svingdiameter og er en kraftplugg 
av dimensjoner. Maskinfører Jørn 
Storsve kan bekrefter maskinens 
anvendelighet, da han har prøvd 
maskinen på ulike arbeider. 
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Region Midt

Det er til nå i år tegnet 25 nye lærekontrakter/opplæringskontrakter og 
disse fordeler seg innenfor følgende fag:

Årets inntak av lærlinger har vært meget bra og vi oppfordrer bedriftene til 
i god tid å begynne å tenke på rekrutteringsbehovet for neste år.
Tilrettelegging av opplæringsplass for funksjonshemmet
Det ble i sommer tegnet opplæringskontrakt i anleggsmaskinførerfaget 
med Steffen Wiberg Johansen i bedriften Glømmen Entreprenør AS. 
Steffen er lam fra brystet og ned og derfor ikke en helt A4 lærling. OKAB 
har vært involvert i arbeidet med å legge til rette for en opplæringsplass 
for Steffen siden i fjor høst. Bedriften Glømmen Entreprenør AS var tidlig 
i prosessen positiv til å være med på et opplegg, men det var først tidlig 

arbeidet med tilrettelegging av maskin etc.
Bedriften har stilt en hjullaster til disposisjon for de nødvendige 
tilrettelegginger og siden begynnelsen av september har maskinen vært 
hos Handicare i Trondheim. Handicare regner med å være ferdig med 
sitt arbeid i uke 44, så vi regner med at Steffen er på plass hos Glømmen 
Entreprenør AS i løpet av denne uken.
Dette er en stor utfordring for mange og det blir spennende å se hvordan vi 
klarer å gjennomføre opplæringsløpet. 

Bildene er fra utprøving av tilretteleggingene på maskinen som ble 
gjennomført hos Handicare fredag 29. oktober. De viser Steffen i 
hjullasteren.

Det var to lærlinger fra Nord-Trøndelag som deltok i yrkes NM på Lillehammer. Disse var Steinar Marius Bjerkli fra Brødr. Bjerkli AS, 
han var deltaker i konkurransen for anleggsmaskinførere. Den andre var Magnus Bogen Størseth fra bedriften Næsbø Skog AS som deltok 
i Lassbærerkonkurransen.
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4. – 5. november var styret i OKAB-BVT sammen med lærere fra vg2 
anleggsteknikk på en kombinert fagtur og styremøtetur til Gøteborg.
Første dagen brukte vi til å drøfte hva bransjen forventer av elevene som 
kommer fra skolen og skal ut i lærebedriftene. Lærerne redegjorde for 
hva de jobbet med på skolen og hva de ønsket fra bransjen. Alle ble enige 
om at det tette samarbeidet som er mellom skolene, OKAB-BVT og 
bransjen er svært viktig for kvaliteten på at de som rekrutteres til bransjen 
forblir høy. Det er mange søkere til vg2 anleggsteknikk i våre fylker, noe 
vi tror skyldes den høye kvaliteten på skolene og lærebedriftene. Under 
møtet ble vi enige om en del konkrete saker det skal jobbes videre med 
for å opprettholde den høye kvaliteten på utdanningen. Fredag var vi på 

anledning til å prøvekjøre de heftigste lastebilene som blir produsert hos 

terrengløype. Dette var uten tvil turens høydepunkt for anleggsgutta.
Styret i OKAB-BVT, ansatte og lærere var alle enige om at dette hadde 
vært en veldig nyttig samling på mange måter. Lærerne satte spesielt 
pris på å få denne direkte dialogen med representantene for bedriftene 
som er mottakere av elevene. Vi vil helt sikkert forsette å arrangere 
fellessamlinger for lærere og styre i OKAB-BVT i en eller annen form 
også i fremtiden.

Lærere, styret og ansatte i OKAB-BVT.

 Lastebiler klare for testkjøring av lekne styremedlemmer og lærere.
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Region Nord

Dieselmotorer

www.frydenbopower.no
Telefon 63 87 17 00

(Ex. Valmet)

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

www.mef.no

14. og 15. oktober ble det arrangert felles Tariffseminar i regi av 
MEF og NAF. Organisasjonene har et godt samarbeid i tariffspørsmål 
både på sentralt og regionalt nivå, og i kraft av dette samarbeidet ble 
Tariffseminaret satt på agendaen og arrangert for første gang i Tromsø.
Bakgrunnen for at dette seminaret kom i gang var at partene har sett at 
det i økende grad har oppstått uenighet om tolkning av tariffavtalens 
bestemmelser. I tillegg registrerer MEF og NAF at tillitsvalgte og daglig 
leder i mange tilfeller har svært forskjellig oppfatning av hvilken rolle en 
har i bedriften.  
Tariffseminaret hadde derfor som målsetting å gi tillitsvalgte og 
daglig leder en felles forståelse av tariffavtalens bestemmelser samt 
gi en nærmere rolleavklaring for partene. Ved å legge til rette for et 
felles utgangspunkt var tanken at vilkårene for konstruktiv dialog og 
kommunikasjon skulle bli bedre. 

Temaer som ble tatt opp under seminaret var blant annet Hovedavtalen 
og spillereglene der, forholdet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, lønns- 
og arbeidstidsbestemmelser, særavtaler og arbeidstidsordninger. Et bredt 
spekter av spennende temaer ble diskutert, og de hadde hver for seg 
fortjent egne kursdager slik at en virkelig kunne fått gått i dybden. 

belyste aktuelle problemstillinger. Disse ble i etterkant diskutert og løst 
i plenum. Seminardeltakerne, de tillitsvalgte og lederne i bedriftene, 
lærte enormt mye. Målet om en grunnleggende felles forståelse og 
tolkning av tariffavtalens bestemmelser ble nådd. Tilbakemeldingen fra 
seminardeltakerne var også utelukkende positive. Dette Tariffseminaret 
bør absolutt føres videre, ikke bare i MEF Region Nord, men på 
landsbasis. 

Prosesskoden 1 arrangeres 18. november på Radisson SAS i Tromsø. 

Erfaringskonferansen arrangeres i Tromsø fredag 19. november. Dette er et 
samarbeid mellom Statens vegvesen og MEF hvor målet blant annet er å utvikle 
kompetansen i bransjen og øke konkurransen om oppdrag for Statens vegvesen, 
samt utveksling av erfaringer mellom SVV og entreprenører. 
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MESSER OG KONFERANSER 2010
Shanghai, Kina

SAS-hotellet, Holbergs plass Oslo
Arr: Norsk jord- og fjellteknisk forbund 

MCH Messesenter Herning, Danmark

2011
Arr: MEF

Arr: MEF

Internasjonal maskinmesse Kielce, Polen

Arr. MEF

Arr: MEF

Arr: MEF

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

Arr. MEF

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

Ronja Pedersen deltok i Yrkes-NM for lærlinger og ble nr. 3 i klassen 
anleggsmaskinfører – gravemaskin. Konkurransen foregikk på Lillehammer 19. – 21. 

gravemaskin, hjullaster og dumper.Fra Finnmark deltok Ronja Pedersen. Hun deltok 
i alle tre klassene. I klassene hjullaster og dumper gikk hun videre fra innledende 

ulike anleggsmaskinførerklassene.
Ronja Pedersen var lærling hos Oscar Sundquist AS, Kirkenes. Hun tok fagbrev i 

BA-ringen Nord
Vi oppfordrer medlemsbedrifter i BA-ringen Nord 
til å melde inn Hovedprosjekt / Hovedoppgaver til 
avgangsstudenter ved linjen for allmenn bygg på Høgskolen 
i Narvik. 
Her har bedriften muligheten til å få studenter til å jobbe 
med relevante oppgaver for din virksomhet, så og si gratis!!
En relevant problemstilling fra bedriftens virkeområde og 
hverdag kan være med på å bidra til verdifull strategisk 
informasjon for bedriften gjennom en hovedoppgave fra 
avgangsstudenter for 3. Bygg og 5. IB (Bygg). 
I tillegg vil dette være en utmerket måte å knytte kontakt 
mot aktuelle framtidige ingeniører og potensielle 
arbeidstakere.
Studieretningen Allmenn Bygg har svært mange studenter, 
og mellom 50 og 60 studenter skal i vårsemesteret 2011 
gjennomføre sin avsluttende hovedoppgave. Tradisjonelt har 
alle studentene hatt sine oppgaver sammen med en bedrift i 
fra bransjen i Nord-Norge.
Nå er tiden kommet for å melde inn hovedprosjektoppgaver. 
De som ønsker å få to-tre studenter til å jobbe med en 

nå muligheten til å få assistanse fra snart ferdig utdannede 
bygg- og anleggsingeniører. 
Ta kontakt med Tor Kildal ved HIN for nærmere 
opplysninger om oppgaver – tor.kildal@hin.no     
Informasjon om hovedoppgaver ved HIN: http://www.hin.
no/hovedprosjekt2011   
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Effektivisering av

TIMEregnskap
for mobil arbeidskraft

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

Ring 99 59 16 50
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Start og dynamo
Fullt lager av alt til anleggsmaskiner, 
småmaskiner, marine og personbiler.

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

Smøreoljer til hele 
maskinparken.

Alle filtertyper lagerføres.
Kvalitetsfilter fra Lekang.

Det lønner seg å skifte filter ofte.

Dieselsenter
Last/personbil

Verksted og delelager 

Arbeidslykter
Led, xenon, halogen

Aircondition
Eget verksted.
Kompressorer og deler på lager.

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

buss, last, maskiner og båt.

-Høy kvalitet til lave priser-
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MEF-AKTØREN ARNE HELGE STØ

prakke på en som driver med så 
mye rart ved siden av anlegg-

som Arne Helge Stø startet opp 
for 29 år siden.
- Jovisst, det er hyggelig med 
besøk, men noen ganger kan det 
bli vel mange selgere på døra 
her. Men begge parter kommer 
som regel godt ut av det, humrer 
57-åringen.
Enkelte stusser over det litt 
engelsk/tyskklingende begrepet 

- Det er rett og slett initialene i 
navnet mitt, med Co bakom. Fir-
manavnet til tidligere Esco An-
legg her på Vinstra var bygget 

til et AS etter hvert, men da var 
navnet så innarbeidet at det var 
dumt å endre på noe, forklarer 
Stø på klingende vinstradialekt, 
noe han mener er selveste basis-
språket for nasjonen Norge.
- Vinstra ligger jo nøyaktig midt 

i Sør-Norge, så det skulle bare 
mangle!
Det hele startet i det små et-
ter at Arne Helge Stø tok over 
farsgården i 1981. 250 mål korn 
var ikke nok å leve av, og Stø 
tok på seg mindre oppdrag med 
nyinnkjøpt traktorgraver. Han 

MEF-kollega Oscar & Tormod 
Wike AS på Schlagentangen ved 
Tønsberg etter kontakt via en 
svoger som holdt til der nede.
I 1990 valgte Norges Bygde-
ungdomslag Vinstra som åsted 
for det årlige landsstevnet, og 
de 250 målene med dyrket mark 
ble leid ut til formålet. Så kjøpte 
et selskap som befattet seg med 
festivaler nesten hele tomta og 
bygde en hall på 1.400 kvadrat-
meter.
- Da dette selskapet etter hvert 
gikk konkurs, kjøpte vi like godt 
tilbake hele greia med hall og 
alt. Etterpå har arrangørene av 
Titanofestivalen overtatt områ-

KLEMT MELLOM E6
DOVREBANEN

Navn I Arne Helge Stø
I Ahsco Entreprenør AS

Antall ansatte I 15
ICa 25 mill. kroner

-

OG

Min historie
”ET VA-oppdrag i Enebakk-traktene gikk blant annet ut på helsveising og montering av ø120 mm PE-rør i en grøft anlagt i bløt leire. PE-rør 
er stive i korte lengder, men blir bøyelige og spenstige i ferdigsveiste seksjoner. Vi hadde sveist sammen en lang lengde, ønsket å få den raskt 
på plass nedi grøfta og hektet en ende fast i en maskin for å trekke alt på plass. Men noe hang seg fast i bakkant. Plutselig slapp hindringen 
taket, og rørlengden feide til side og rett ut i hovedveien der det kom en bil. Bilen endte opp ned uti grøfta, men det gikk heldigvis godt med 
føreren. En svært dyrekjøpt erfaring, synes nå jeg”.
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det på leiekontrakt, og vi nøyer 
oss med grasproduksjon til egne 
hester på det som er igjen av 
dyrkbart på gården.
Anleggsvirksomheten bygde seg 
gradvis opp utover i 1990-årene, 
blant annet med store arenaopp-
gaver i årene før Lillehammer-
OL. Ahsco Entreprenør er i dag 
en betydelig aktør både lokalt 
og utabygds, men konkurransen 
er hard overalt, forteller Arne 
Helge Stø.
- Vi må som andre ut av hjem-
bygda for å skaffe nok oppdrag, 

-
nanskrisa uten verken permitte-
ringer eller oppsigelser. Prisene 
er nok litt mer presset nå med 
litt for få oppdrag ute. Markedet 
er litt tørt, og oppdragsgiverne 
får ikke alltid ut papirene slik 

vi ønsker det. Det blir litt sånn 
jojo-system, sier Stø som synes 

med i den daglige driften, med 
unntak av kona som driver fri-
sørsalong inne i Vinstra. Stø er 
dessuten storfornøyd med tre 
fast ansatte litauere, to grunnar-
beidere og en på verkstedet.
- Solid og pålitelig arbeidskraft. 
Vi har hatt dem i arbeid i tre år 

tilhold like utafor sentrum, inne-
klemt mellom E6 og Dovreba-
nen. Med andre ord gunstig og 
godt synlig plassert.
Stø venter fortsatt på oppdrag 
i forbindelse med ny E6 gjen-
nom bygda, men det har han 

allerede. Maskinparken baseres 
på beltegravere opp til 30 tonn, 

med supplerende utrustning for 
allsidige oppdragstyper. Ak-
kurat nå er behovet størst for 
en skinnegående hjulmaskin til 

år langt drift- og vedlikeholds-
oppdrag for Jernbaneverket på 
skinnestrekningen Ringebu-
Brumunddal.
- Vi har en skinnetilpasset 
Volvo-graver i Sverige i kik-
kerten, men den må gjennom en 
godkjenningsprosedyre for nor-
ske forhold. Volvo fordi det er 
hovedmerket i bedriften vår.
Når Arne Helge Stø ikke driver 
med anleggsoppdrag er hjerne-
barken fokusert på veteranmas-
kiner og -biler. Ikke minst en 
1967 Scania Vabis som snart er 
fullt ferdig restaurert. ”En inter-
esse kun for tapskontoen,” som 

Stø kaller det hele.
- Vi kom i sin tid over en tidlig 
60-talls Cat D6-doser, vel verdt 
å ta vare på, og vi trengte en 
tidsriktig trekkvogn. Scania’en 
skal gjøre jobben sammen med 
en 1967 Damm enakslet, åt-
tehjuls svanehenger vi fant 
etterpå. Og når man først har 
Scania-dilla var vi jo nødt til å 
skaffe oss en snute-Scania til 
bruk i den daglige driften også. 
Vår påkostede 2005-modell er 
ofte å se i nærmiljøet her, sier 
Arne Helge Stø, som hvis han 
mot formodning har tid til overs 
også gnukker i vei på en Ford 
Fairline med V-åtter og en Mer-
cedes 300SL.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN



MEF har brukt erfaringene fra vårt tidligere 
KS-system samt tilbakemeldinger fra medlems-
bedriftene til å utvikle fremtidens KS/HMS-
system for anleggsbransjen.

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

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



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

Maskinentreprenører behøver ikke streve 

med pensjon eller forsikringer lenger

Maskinentreprenørenes Forbund har allerede inngått en 

fordelaktig avtale for deg med Storebrand.

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

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

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

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

bransjeavtalen gir deg nå, også garanterer deg en trygghet for fremtiden.
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Kontakt oss på 08880 eller se storebrand.no/mef
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PÅ KANTEN AVSANNET RYKTE

Ni år gamle Even sto utenfor badet og ventet da den svært hotte 
storesøsteren hans på 16 kom ut fra dusjen kun iført et håndkle. 
Han sto der med et veldig bekymret uttrykk i ansiktet og spurte 
plutselig om han kunne få se henne naken. 
Søsteren ble naturlig nok sjokkert og trodde nesten det hadde 
klikket for ham. Men Even ville ikke gi seg. Storesøster ga til 
slutt etter og slapp håndkleet ned på gulvet.
Even kikket, pustet lettet ut og smilte fra øre til øre.
Søsteren spurte undrende hva lillebroren smilte av, og Even var 
raskt til å svare..
- Puuuh ... lillebroren til Jonas i 10. klasse sa du hadde fått pikk 
i helga!!!
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Rolig, vi hjelper deg.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR 

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR  

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og Maskinentreprenørenes Forbund sikrer 
deg som medlem 12 prosent på de vanligste privatforsikringene dine? Og samler du 
flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og oppnå  ytterligere rabatt. Spør oss 
om hvilke forsikringer som teller for If Pluss.

Vil du vite mer? Kontakt oss på telefon 02400 eller besøk www.if.no. Oppgi avtalenr. 212.

RABATT PÅ FORSIKRING FOR DEG  
SOM ER MEF-MEDLEM.

RABATT PÅ FORSIKRING FOR DEG  
SOM ER MEF-MEDLEM.

I samarbeid med:

12 % RABATT
 PÅ DINE VANLIGE PRIVATFORSIKRINGER



www.smartdok.no

Har du kontroll på 

dine?

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

velg



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

Volvo Maskin AS 

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

www.volvomaskin.no

Tunnel

DIN BRANSJE.
VÅR styrke.

B-Blad




