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

www.if.no/bedrift
02400

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

Rolig, vi hjelper deg.

Spar 4 kilo CO2

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

For veien videre
STDE0508_MEF_185x270_fuel.indd 1

13.05.11 10.40

VI GJØR DET ENKELT

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

07 CAT D8T, 3200 t, semi-U
blad. Kr. 2.400.000,-.
Ref. 4157.

08 Tamrock Commando 122,
1510/750 t, full radiostyring
både på belting og boring.
Kr. 730.000,-. Ref. 4140.

07 Takeuchi TB 1140, 3885 t,
2 skuffer, AC, HK, rotortilt,
tilleggshydraulikk. Kr. 399.000,-.
Ref. 4132.

Dumperkasse. Kr. 37.000,-.
Ref. 4120.

07 Iveco Trakker 8x4, 128.000
km, HMF 75 t/m kran, 8 utskyt,
vinsj, 2 båtstøtter. Kr. 990.000,-.
Ref. 4009.

98 Scania 144 G 6x4 kombibil,
639.000 km, manuell gir, parabel,
retarder, sandstrøere.
Kr. 260.000,-. Ref. 3911.

07 Atlas D7 RRC, 4400/1400 t,
vinkel og dybdemåler med laser,
sentralsmøring. Kr. 1.200.000,-.
Ref. 4026

98 Vammas RG 181, 9000 t,
frontskjær, senterskjær. Kr.
560.000,-. Ref. 4123.

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

02 Volvo FH12 460 6x4, brøyteutstyr, hydraulikk, manuell gir,
sentralsmøring. Kr. 265.000,-.
Ref. 4096.

08 MAN TGM 15.240, 169.000
km, biltransport påbygg, tipp. Kr.
520.000,-. Ref. 4001.

07 Volvo FM440 8x4, 33.000
km, automat. Kr. 615.000,-.
Ref. 2700.

94 Haahjem CTC 100, 7000 t,
magnetbånd, hovedtransportør,
sidetransportør. Kr. 440.000,-.
Ref. 4034.

Transportband mobilt, 15 m.
Ref. 4144. Auksjon pågår. Se vår
hjemmeside; www.plustech.as.

01 Mercedes-Benz Sprinter 313
CDI, 250.000 km. Ref. 4142.
Auksjon pågår. Se vår hjemmeside; www.plustech.as.

www.plustech.as
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ANLEGGSBRANSJEN
STÅR KLAR
Bransjeforeningen Norsk Bergindustri gleder seg over kraftig
aktivitetsøkning blant sine mange medlemsbedrifter. Felles satsing med
én stemme på både hjemmemarkedet og internasjonale markeder har
båret frukter. Mye av oppblomstringen skjer som følge av høy etterspørsel
innen flere typer høyteknologisk industri sammen med knapphet på
viktige mineralråvarer i de fleste vestlige land. Kina er verdensledende
når det gjelder forekomster av de aller fleste av de viktigste mineralene og
bergartene som brukes innen moderne hitec-industri, men anvender det
meste i egen produksjon for å sikre konkurranseevnen.
Også norsk anleggsbransje har gode grunner til å glede seg over at
det nå jobbes i samme retning på flere arenaer i Norge for økt satsing
på utvinning av bergindustrielle produkter og mineraler. Norsk
Arbeidsmandsforbund tilsluttet LO og Norsk Industri underlagt NHOparaplyen står nå skulder ved skulder med Norsk Bergindustri. Det er
staten ved Nærings- og handelsdepartementet som sitter på nøkkelen
til å innfri kravet om et samordnet og forutsigbart regelverk gjennom
en mineralstrategi som skal være ferdig neste år. Den kommer som et
nødvendig supplement til Mineralloven fra 2009.    
Og hvorfor har anleggsbransjen så grunn til å juble i et slikt perspektiv?
Jo, hver gang det åpnes en gruve over eller under jord, et pukkverk
eller en annen form for drivverdig forekomst av bergarter, metaller,
mineraler eller sjeldne jordforbindelser, er det behov for kompetansen
hos minst én maskinentreprenør til å besørge grunnarbeidene før
etablering av driftsbygningene, samt atkomstveier og andre driftstekniske
installasjoner. Gruveindustrien vil helst konsentrere alle ressursene sine
om det de skal – nemlig selve utvinningen.
Vi minner kort om nyoppdagede mineral- og bergartforekomster som
snart kan bli klarert for utvinning: Molybden, grafitt, dolomitt, torv,
nefelinsyenitt, skifer, jern og ilmenitt.
Norge er med andre ord verdens viktigste produsent av flere mineraltyper.
Samtidig er det klart at de for oss helt ordinære ferdigvarene som pukk,
sand og grus ligger helt i mengdetoppen for norsk bergverksproduksjon.
I 2010 ble det på norsk jord eksempelvis produsert pukk for over
3,2 milliarder kroner. Etter at drift er i gang i en nystartet gruve eller
brudd, følger gjerne langsiktige avtaler om vedlikeholdsarbeider av
veier og plasser, samt tilhørende brøyting vinterstid og masseflytting
ved tilbakeføring av områder etter hvert som utvinningen skrider fram.
Tjenesteytende innsats fra flere bransjer inngår i forutsetningene som
må innfris i en framtidig mineralstrategi. Maskinentreprenørene utgjør
en slik landsdekkende bransje med nøyaktig den typen tjenesteytende
virksomhet som etterspørres.
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Mineraler for MILLIA

Full støtte Trond Giske og Roar Flåthen stiller seg bak Norsk Bergindustris målsetting om økt utvinning av mineraler fra norsk berggrunn.  

Næringsminister Trond Giske og LO-leder Roar Flåthen er blant samfunnstoppene som applauderer bergverksbransjens ambisiøse vyer for økt gruvedrift og mineralutvinning på norsk jord. Eksperter anslår at berggrunnen i
fastlands-Norge skjuler mineralske verdier for minst 1.500 milliarder kroner. Samtidig har regjeringen varslet en ny
mineralstrategi i løpet av neste år.
Da fire forskjellige bransjeforeninger innen norsk bergverksdrift og
mineralutvinning gikk sammen i Norsk Bergindustri (NBI), ble mange sprikende interesser buntet sammen til én enhet med felles målsetting. Landets bergverksbransje ser nå svært optimistisk på framtiden
med tanke på mineralutvinning i et langsiktig tidsperspektiv og underlagt et stabilt rammeverk.
Når regjeringen i samme åndedrag presenterer en mineralstrategi i
løpet av neste år, mener bransjen at nye dører mot et sterkt gruve- og
bergverkseventyr åpner seg, og som på sikt nesten vil kunne måle seg
med det norske oljeeventyret som startet med det første oljefunnet i
Nordsjøen i 1969.

Arbeidsplasser
Enorme mengder ettertraktede forekomster av mineraler og bergarter
skjuler seg fortsatt i grunnen i fastlands-Norge. Fra før er gruvedrift
en av landets næringer med lengst historikk bakover i tid ved siden av
landbruk, fiske og skogbruk.
Verdien av stipulerte forekomster anslås av geologer og andre spesialister til minst 1.500 milliarder kroner.
- Norge er en bergverksnasjon. Vi vet at landet vårt har store mineralforekomster, sier Roar Flåthen, og har nå som alltid ellers nye arbeidsplasser på agendaen.
- Mange spredte, men viktige funn langs kysten er allerede i startgropa, sier Flåthen og støtter NBI fullt ut i kravet langsiktige og forutsig-
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Norgeodesi AS

IARDER
bare rammevilkår og entydige regler i den varslede mineralstrategien
som Nærings- og handelsdepartementet står ansvarlig for.
Samling i bunn
Sammen avventer nå med godt håp både NHOs største landsforening Norsk Industri og LO-organiserte Norsk Arbeidsmandsforbund
resultater av at bergverksbransjen står samlet og ser framover mot alle
mineralmulighetene i fellesskap.
- Industrivirksomhet utgjør selve grunnfjellet i Norge, og bergverksbransjen er en av denne industriens bærebjelker med lange tradisjoner.
Satsing på gruvedrift og mineralutvinning betyr etablering av mange
abeidsplasser rundt omkring i landet, sier direktør Stein Lier-Hansen i
Norsk Industri i fullt samsvar med LO-Flåthens konklusjoner.
En gjennomtenkt og godt planlagt mineralstrategi underbygger selve
hovedbudskapet som Lier-Hansen til daglig fronter på vegne av norsk
industrivirksomhet.
- Det er viktig at samfunnet forstår hvor viktig en levedyktig industri – norsk bergverksindustri inkludert – er for velferden i samfunnet
vårt, sier Stein Lier-Hansen.
Fra sokkel til landjord
Hovedtyngden av de norske geologiske interessene ble flyttet fra fastlandet til sokkelen med de store olje- og gassfunnene i Nordsjøen.
- Vi er blant de fremste til å kartlegge havbunnen for olje, men bare
14 prosent av fastlands-Norge er kartlagt med tanke på mineraler.
Samtidig vet vi at landet vårt har store mineralressurser. Det gjelder
altså å påvise forekomstene. Noen er under utvikling, men det er potensial for å finne mer. Nå er tida inne for å utvikle mineralindustrien
til en mye større og viktigere næring i Norge, argumenterer generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.
Miljøvennlig utvinning
Næringsminister Trond Giske lover at regjeringens varslede mineralstrategi vil favne over alle områder som er nødvendig for å sikre
framtidsrettet og miljøvennlige utvinning av mineralrikdommen som
finnes i landet.
- Norge produserer bare en tidel av alle mineralene vi forbruker, samtidig som EU-landene sliter med knapphet. Men vi kommer samtidig
godt ut av internasjonale undersøkelser, og rankes som nummer seks
i verden innen gruvedrift og mineralutvinning. Mye skyldes et velorganisert arbeidsliv med få konflikter, sier Giske og viser til flying start
for bransjen gjennom en doblet bevilgning til leting og kartlegging av
mineralforekomster i forslaget til neste år statsbudsjett.
- Vi ønsker å levere en nasjonal mineralstrategi. Svære hvite geologiske felt i Norge må kartlegges. Her ligger Sverige og Finland langt
foran oss. Vi trenger nye og bedre kartgrunnlag, og vi må frigi ressursene som måtte finnes. Kravene til et mer forutsigbart regelverk må
innfris og faglig kompetanse og kapasitet må økes og styrkes, fastslår
Trond Giske.
Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

kompetanse- og
utstyrsleverandøren
- som er med hele veien!
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Laser LL100

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

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

,
0
5
9
7.

,
0
0
5
.
23

Alt i en koffert!

Totalstasjon Trimble M3 Komplett
Trimble M3 Totalstasjon med innebygd
o s Digital
l o Fieldbook.
| b e rInkludert
gen |
Trimble
i pakken er, prismestang, Superprisme,
batterier, ladere og USB-overføringskabel til PC.

trondheim |

Pakkepris

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

Pakkepris

129.000,Alle priser er eks. mva.

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

www.norgeodesi.no

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

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

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

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger
Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no
4
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MEF har ordet

Endringer i permitteringsreglene –
uklokt og forhastet fra regjeringen
I forslaget til statsbudsjett for 2012 ønsker regjeringen å doble
arbeidsgiverens lønnsplikt ved permittering med en økning fra fem
til ti dager, og i tillegg redusere dagpengeperioden fra 52 til 30
uker. Begrunnelsen er høy aktivitet i norsk økonomi og et stramt
arbeidsmarked. Forslaget kan få negative konsekvenser for norsk
næringsliv, og framstår som umusikalsk sett i lys av den økonomiske
situasjonen i Europa.
Dagens permitterings- og dagpengeregelverk ble innført i 2009 som
en følge av finanskrisen. Dette fordi man ønsket å gjøre det lettere for
arbeidsgiver å beholde kvalifisert arbeidskraft i en turbulent økonomi.
Det er i dag fortsatt stor usikkerhet i den internasjonale økonomien,
og finansministeren benytter de fleste anledninger til å minne om
at det ikke er en selvfølge at Norge vil bli skånet. Forslaget om en
reversering av regelverket framstår derfor som noe paradoksalt.
Forslaget blir møtt med bekymring blant Maskinentreprenørenes
Forbunds (MEF) medlemsbedrifter i anleggsbransjen. Som en følge
av at prisnivået på oppdrag fortsatt henger igjen fra de lave nivåene i
2009 melder mange bedrifter om knappe marginer. Anleggsbransjen
er også tidvis preget av store variasjoner i oppdragsmengde. Dette
skyldes til dels klimatiske forhold, men også at offentlige byggherrer
utlyser svært mange oppdrag samtidig, særlig om våren.
Når endringene i permitteringsreglene kommer på toppen av dette kan
resultatet bli at bedriftene velger å si opp fast ansatte og i større grad
baserer seg på kortidsansatte. Noe som videre kan føre til at verdifull
kompetanse forsvinner fra bransjen, og at næringen på sikt vil slite
med rekrutteringen. Det er planlagt store infrastrukturinvesteringer
i årene framover. Vi må derfor legge til rette for at anleggsbransjen
klarer å tiltrekke seg og beholde flinke fagfolk.
Forhåpentligvis blir ikke Norge hardt rammet av den internasjonale
økonomiske uroen. I en slik situasjon vil det heller ikke være
nødvendig med permitteringer, og en opprettholdelse av dagens
regelverk vil da ikke føre til statlige ekstrautgifter.
Fordelene ved å endre permitterings- og dagpengeregelverket veier
ikke opp for ulempene. Forslaget synes dessverre å være forhastet,
og MEF ber om at politikerne tar de ovennevnte forholdene til
etterretning og at det eksisterende regelverket videreføres for 2012.
Arnstein Repstad
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juridisk Offentlig anbudskonkurranse

avvisning av tilbud på grunn av
forbehold eller avvik
Det følger av forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 20-13 (1) d og e, at oppdragsgiver har plikt til å avvise tilbud som
inneholder ”vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene», eller «vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen
eller konkurransegrunnlaget”.

Artikkelen her vil redegjøre
nærmere for når et tilbud må
anses for å inneholde et vesentlig forbehold eller et vesentlig
avvik og som vil innebære en
avvisningsplikt for oppdragsgiver.
Avvisningsplikten begrunnes i
kravet til likebehandling. Tilbyderne skal konkurrere på like
vilkår og dersom en tilbyder
leverer et tilbud med et vesentlig avvik/forbehold, innebærer
dette i realiteten at tilbyderen vil
kunne få en konkurransefordel
ved at det tilbys et annet og
billigere produkt, eller konkurrerer på andre betingelser enn
konkurrentene.
Før oppdragsgiver treffer en
beslutning om å avvise et tilbud
i henhold til ovennevnte bestemmelse, må det konkret vurderes
hvorvidt det foreligger et vesentlig forbehold/et vesentlig avvik,
og dernest om det er vesentlig.
I og med det er et strengt forhandlingsforbud i anbudskonkurranser vil spørsmålet om
hvorvidt det foreligger et vesentlig forbehold/avvik, i svært

begrenset grad kunne avklares i
dialog med tilbyder.
Forbehold og avvik
Hva er et «forbehold» og hva
er et ”avvik” i relasjon til avvisningsbestemmelsen i FOA §
20-13 (1) d og e?
Et forebehold foreligger hvis
tilbudet ikke er i harmoni med
kontraktsvilkårene. Det vil si at
man ved et forbehold har betinget seg en rett til å levere det etterspurte på andre vilkår enn det
som er angitt av oppdragsgiver.
Et avvik foreligger der tilbudet
ikke er konformt i relasjon til
kravspesifikasjonen. Det vil si at
tilbyderen vil levere noe annet
enn det som er etterspurt.
Hvorvidt man står overfor et
tilbud med forbehold eller avvik
er ofte uklart. Oppdragsgiver
må derfor foreta en fortolkning
av tilbudet. Når det gjelder forbehold vil spørsmålet være; om
det ut fra slik tilbudet naturlig
må forstås, kan kreves utførelse
i samsvar med det opprinnelige
kontraktsforslaget. Hvis svaret
er benektende for oppdragsgiver, foreligger det et forbehold i
tilbudet.
Tilsvarende om det foreligger

et avvik blir det et spørsmål;
om oppdragsgiver kan kreve
utførelse i tråd med kravspesifikasjonen eller ikke, slik tilbudet
naturlig må forstås. Kan han
ikke det, foreligger det et avvik
i tilbudet.
Grensen mellom avvik og forbehold
Anskaffelsesforskriften ikke
er helt entydig i sin språkbruk
og ser man hen til FOA § 20-3
brukes begrepet «avvik» som en
samlebetegnelse for både avvik
og forbehold. Et praktisk eksempel på hvor grensen er flytende,
er hvis leverandøren krever et
annet oppstartstidspunkt eller
et annet tidspunkt for ferdigstillelse enn det som følger av
konkurransegrunnlaget. Dette
kan betraktes både som et avvik
fra kravspesifikasjonen og som
et forbehold mot kontraktsvilkårene.

Vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene
Hvis man kommer til at tilbudet
inneholder et forbehold eller avvik, må det dernest vurderes om
det er vesentlig eller ikke.
Når det gjelder forbehold, vil
ikke ethvert forbehold mot
kontraktsvilkårene medføre
avvisning. Dette fordi det ikke
er vanlig at kontraktsvilkår blir
angitt som absolutte eller ufravikelige. Det følger av rettspraksis
og Klagenemnda for offentlige
anskaffelser (KOFA) sine avgjørelse, at det ikke er grunnlag for
å utlede et generelt prinsipp om
at forbehold vedrørende grunnleggende kontraktsbestemmelser
alltid vil føre til avvisning.
Hvorvidt et tilbud skal avvises
på grunn av at det er tatt forbehold mot kontraktsvilkårene, vil
bero på en konkret helhetsvurdering av tilbudet opp mot konkur-

Er du medlem og har spørsmål til eller trenger råd fra MEFs
juridiske avdeling? Ta kontakt på telefon 22 40 29 00 eller
e-post AvdJuridisk@mef.no MEFs juridiske avdeling består av
ansvarlig advokat Erling M. Erstad, advokat Thomas Kollerød,
advokat Gun Marit Stenersen og advokat Tone C. Gulliksen.
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ransegrunnlaget.
I den konkrete vurderingen av
hvorvidt forbeholdet er å anse
som vesentlig og av den grunn
skal avvises, har KOFA gitt
noen retningslinjer. Hvis forbeholdet for eksempel gjelder
minstepris og dette står sentralt
i evalueringen av tilbudet (det
vil si det anses som et grunnleggende element), vil som regel
forbeholdet anses som vesentlig.
Det finnes imidlertid eksempler
i KOFA sin praksis som viser at
dette ikke er absolutt. Poenget
er uansett at oppdragsgiver må
gjøre en konkret vurdering av
om prisforbeholdet er så grunnleggende at det innebærer en
avvisningsplikt.
Nærmere om vesentlige avvik
fra kravspesifikasjonene

Rettspraksis og KOFA-praksis
tyder på at avvik fra et minstekrav i kravspesifikasjonen vil
anses som et vesentlig avvik, og
som dermed medfører en avvisningsplikt for oppdragsgiver.
Hva som er et minstekrav kan
enten være definert uttrykkelig av oppdragsgiver eller det
eventuelt fremgår av kravspesifikasjonen at ethvert avvik
vil medføre avvisning. Det kan
også tenkes å fremgå av sammenhengen, at det er satt et
absolutt krav til ytelsen som skal
leveres.
Spørsmålet om et avvik kan
anses vesentlig, vil bero på en
konkret helhetsvurdering der
flere momenter inngår. Det
følger av rettspraksis at den
konkrete betydningen avviket

har for oppdragsiver er et sentralt moment.
Følgende forhold har KOFA
ansett som relevant i helhetsvurderingen av om avviket er
vesentlig:
Hvor stort avviket er (avviket
sett i forhold til de totale leveranser som er omfattet av
avtalen).
Hvor viktig forholdet det avvikes fra er (betydningen avviket
har for oppdragsgiver).
I hvilken grad avviket vil kunne
forrykke konkurransen (betydningen avviket vil ha for de
andre tilbyderne - i noen tilfeller
kan et lite avvik gi stor konkurransefordel).
Hvis stilt minstekrav og det
foreligger avvik fra dette, vil

vesentlighetskravet i hvert fall
som et klart utgangspunkt være
oppfylt.
Hva som konkret vil måtte anses
som et vesentlig avvik/forbehold vil i stor grad avhenge av
hvordan konkurransegrunnlaget
utformes. Hvis det ikke vedlegges en kontrakt skal det mye til
før tilbydernes kontraktsforslag
kan anses å inneholde vesentlige
forbehold. Og hvis ingen av elementene i kravspesifikasjonen er
angitt som minstekrav, skal det
betydelig mer til for at det kan
sies å foreligge vesentlige avvik
enn om det motsatte er tilfellet.
Advokat
I Gun Marit Stenersen

Illustrasjonsfoto: Svein Erik Madssveen
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Det er vi som skriver om
anleggsbransjen...

statistikk anleggsindeks

Omsetningsvekst i bygg og anlegg
Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten økte med 12 milliarder kroner i første halvår i 2011 sammenlignet
med første halvår i fjor. Dette tilsvarer en oppgang på 9,4 prosent.

Veksten har vært stabil gjennom de tre første terminene i år og totalt ble det omsatt
for 136 milliarder kroner innenfor bygge- og anleggsvirksomheten i første halvår
2011. Størst vekst var det innenfor næringshovedgruppen oppføring av bygninger,
med en økning på 12,5 prosent.

Omsetningsstatistikk (mill.kroner)
Anleggsvirksomhet
6500

Størst vekst i Troms og Vest-Agder
Størst økning hadde Troms og Vest-Agder, med henholdsvis 20,7 og 16,4 prosent.
Kun Aust-Agder hadde en nedgang i omsetningen i forhold til i fjor. Nedgangen var
på 1,7 prosent.
All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.
Kilde SSB
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Skogsmaskinindeksen
Skogsmaskinindeksen er under revisjon og presenteres i midten av november. Den
kommer i Anleggsmaskinen nr. 12 i desember. Har du spørsmål, ta kontakt med
MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes, stein.gunnes@mef.no, tlf. 22 40 20 25.
Anleggsmaskinindeksen
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusiv førerlønn.
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oslo-konferansen

«Ring 4»
godt mottatt
Oslo-ordfører Fabian Stang
fikk overrakt en kunstnerisk
og særdeles forseggjort
tegning av MEF avd. Oslo/
Akershus´ foreslåtte veiløsning rundt Oslo – «Ring 4» –
under Oslo-konferansen
– Jeg er tilhenger av prosjektet, erklærte han fra talerstolen.
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Illustrasjon: Anders Kaardahl
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oslo-konferansen

Positiv ordfører Oslo-ordfører Fabian Stang var begeistret for MEFs
Ring 4-forslag, og tegningen som han fikk overrakt av MEFs Jon
Stenrud, får nå (kanskje) plass på ordførerens kontor i rådhuset.

Trafikkbildet i Oslo har i en årrekke vært preget av køer og forurensning i form av eksos, svevestøv og støy. I en stadig voksende
by, er det åpenbart for de fleste at noe snart må gjøres.
– Hvorfor må ”all” trafikken gå gjennom Oslo sentrum? spurte
Trond Øiseth, styreleder i MEF avd. Oslo/Akershus på den årlige
Oslo-konferansen, som ble arrangert 1. november på Thon Hotel
Opera. Temaet for konferansen, som i år ble arrangert for tiende
gang, var trafikkavvikling og planløsninger i og rundt Oslo. Alle
sentrale ”aktører” ble satt i fokus på programmet; Oslo Havn, Jernbaneverket, Ruter og privatbilismen, og det ble vist til hvordan man
håndterer det i København.
Ring 4-tilhenger
MEFs løsning på hovedstadens stadig mer utfordrende trafikksituasjon er å bygge en ny ringvei rundt byen; «Ring 4». Og det til en
langt lavere pris enn den planlagte Vestkorridoren (mellom Asker
og Oslo sentrum).
– Vi lever i en fantastisk by, en by i vekst, en by hvor vi har fjorden
på den ene siden og en selvpålagt markagrense på de tre andre. Det
betyr at når vi vokser med 10 000 mennesker i året så må vi finne
på noe nytt for å få det hele til å gå opp, sa Fabian Stang til de nesten 100 deltakerne på Oslokonferansen.
– Ring 4 ser veldig fin ut, særlig hvis dere ordner det «gratis» hadde jeg nær sagt, så er i hvert fall jeg veldig tilhenger av det prosjek-

tet. Fordi det å få all trafikken gjennom sentrum av denne byen, det
klarer vi aldri å få til.
For mye famling
Årets Oslo-konferanse var den tiende i rekken. MEF avdeling Oslo/
Akershus satte i gang disse konferansene for å få fokus på veiutbyggingen – eller mangelen på det – i Oslo-området.
– Motivet bak oppstarten av den årlige Oslo-konferansen var at vi
syntes det gikk for tregt med veiutbyggingen i Oslo og omegn. Det
var for mye famling, for lite konkret og for lange prosesser, sier
Jon Stenrud, distriktssjef i MEF avd. Oslo/Akershus/Østfold.
– Vi mener vårt «trøkk» med årlige Oslokonferanser og påfølgende
medieomtale og oppmerksomhet har bidratt til at det har blitt litt
mer fortgang i enkelte prosjekter.
Hvorfor vente?
Det har i en årrekke vært snakk om en ny E18 vestfra og inn til
Oslo. Veien er også en del av Oslopakke 3, men foreløpig har ikke
politikerne engang klart å bli enige om en trasé. MEF lanserte sitt
forslag om en helt ny ringvei allerede i 2006.
– Vi kom først med et alternativ til ny trasé for vestkorridoren i
2004, og dette ble utgangspunktet for vårt forslag om Ring 4, som
vi mener er den beste løsningen. Vi mener en ny ringvei fra Slependen til Brobekk vil kunne bygges for ca. syv milliarder kroner,

18 anleggsmaskinen 11-2011

Interessant Oslo-konferansen fant sted på Thon Hotel Opera. Her er
det havnedirektør Anne Sigrid Hamran som forteller om planene til
Oslo Havn KF.

noe som er fire milliarder mindre enn den planlagte Vestkorridoren
alene. Mye av fortsettelsen fra Brobekk mot Manglerud omfattes
allerede av Oslopakke 3, og derfor er den ikke tatt med i beregningene. Kalkylene våre er basert på kjente kostnadstall for veiutbygging, og veivesenet bruker de samme kalkylene, sier Stenrud.
– Så hvorfor bruke elleve milliarder på Vestkorridoren, som ikke
engang vil øke kapasiteten, når man i stedet kan bruke det på en
helt ny ringvei som vil avlaste mye av trafikken på dagens E18?
Veivesenet sier også at ring 4-løsningen vil måtte komme før eller
siden. Vi spør da; hvorfor vente? Hvorfor ikke bare komme i gang
så fort som mulig?
Miljøfordeler
Prisen ser altså ut til å tale for en Ring 4 rundt Oslo. Likevel er
andre faktorer kanskje vel så viktige å ta med i betraktningen.
– Vårt forslag om Ring 4 innebærer etablering av en helt ny vei der
det er lite trafikk i dag. Det betyr en langt raskere og mer effektiv
utbygging enn Vestkorridoren i nåværende trase, på grunn av eksisterende trafikk. Den nye traseen kan bygges ut bit for bit og tas i
bruk etter hvert som de står ferdige. Dagens E18 vil ikke berøres i
det hele tatt, og eksisterende trafikk blir helt uforstyrret, sier Stenrud.
– Miljømessig er det også mye å hente med denne løsning. Ved å
bygge ut Ring 4 får vi spredd trafikken, og vi får bukt med mesteparten av dagens gjennomgangstrafikk gjennom sentrum. Alle som
ikke skal til Oslo, slipper da å kjøre gjennom sentrum. Oslo sentrum er jo i dag som en propp for de som skal forbi byen. Ring 4 vil
føre til mindre saktegående kø, og forurensningen inne i Oslogryta
vil bli redusert.

Gjør plass på kontoret
MEF skal nå kjøre en Ring 4-offensiv mot politikere frem mot
neste valg, med håp om å få prosjektet inkludert i Oslopakke 3. Så
får tiden vise om det er nok vilje og handlekraft til å få gjennomført det som har blitt kalt for «MEFs luftige planer». Oslo-ordfører
Fabian Stang er i hvert fall positiv. Da han mottok den innrammede
illustrasjonen av Ring 4 av Jon Stenrud, lovet han å rydde plass på
kontoret.
– Nå må «Syk pike» av Edvard Munch ned fra veggen, utbrøt han.

Dette er den foreslåtte Ring 4-traseen:
- Fra Slependen
- Til Vøyenenga/Rud
- Gjennom Kolsåstoppen
- Griniveien (for øst-nordgående trafikk)
- Nytt sørvestlig løp parallelt med Griniveien
- Inn i tunnel nord for Røa-krysset
- Ny trasé til Nydalen
- Gjennom Grefsenåsen til Linderud
- Videre til Alnabru
- Over Manglerud til E6

Tekst og foto

I Runar F. Daler
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tema forsikring

Hva dekker
MILJØFORSIKRINGEN?

Ny naturmangfoldlov gir behov for nytt forsikringsprodukt. Hva er dekket under den nye miljøforsikringen, og
hva er dekket under den vanlige ansvarsforsikringen?

Det nye miljøforsikringsproduktet ble lansert i begynnelsen av
oktober 2010, og dekker ansvaret man kan komme i etter Lov om
Naturmangfold fra 1. Juli 2009.
Enten vi har å gjøre med tradisjonell forurensning som et klorutslipp i Akerselva, eller entreprenører som må endre planene på
grunn av et berørt område med rødlistede hubroer eller sjeldne
sommerfugler, er det klart at brudd på naturmangfoldloven kan bli
svært innsats- og kostnadskrevende hvis skadevolder i tråd med
lovverket må både besørge og bekoste tilbakeføring til stedlig
tilstand slik det var før skaden ble forvoldt.  
Bakgrunn
Sommeren 2009 ble naturmangfoldloven vedtatt av Stortinget.
Formålet å ta vare på naturens biologiske og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal gi grunnlag for
menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, og omfatter all norsk natur; offentlig som privateid.
Ved overtredelse påhviler et objektivt erstatningsansvar. Altså blir
man erstatningsansvarlig uavhengig av om man er å klandre for
overtredelsen (det vil si helt uavhengig av skyld). Også ved unnlatelse av å ikke i tilstrekkelig grad ha søkt å avverge en skade/ fare
for skade.
Dersom skaden er skjedd, oppstiller loven ansvar også for kostnadene ved tilbakeføring av naturen til samme stand som før skaden.
Staten kan dessuten pålegge både tvangsmulkt og såkalt miljøerstatning.

Hvorfor er det behov for å tegne en miljøforsikring i tillegg til den
vanlige ansvarsforsikringen?
Dekningsomfang, ansvarsforsikring
Den vanlige ansvarsforsikringen dekker sikredes generelle risiko
for skade ansvarsskade påført tredjeperson, og har et generelt unntak for skade som er forårsaket ved forurensning.
Uttrykket uforutsett, dersom benyttet, har liten selvstendig betydning, og det interessante blir derfor å ta stilling til hva som kan
karakteriseres som plutselig.
I den vanlige ansvarsforsikringen er det et krav at årsaken til
forurensningen er plutselig. Dette innebærer at skade som oppstår
plutselig ved en lekkasje fra en nedgravd tank ikke er dekningsmessig dersom årsaken til at skaden inntraff, er mangelfullt vedlikehold.  En skadepåført tredjeperson vil kunne rette krav både mot
eier av tanken og aktør med vedlikeholdsansvar. I så fall vil både
eier og vedlikeholdsaktør stå ansvarlig overfor tredjeperson, og de
vil være solidarisk ansvarlig for påført skade. Den endelige plasseringen av ansvaret vil avhenge av eventuell kontraktsregulering
av vedlikeholdsansvaret.
Dersom årsaken til forurensningen er plutselig, vil den vanlige ansvarsforsikringen dekke utgifter til opprydningen dersom pålegget
kommer fra Statens Forurensningstilsyn (SFT). Den alminnelige
ansvarsforsikringen dekker også opprydning pålagt av SFT uten
hensyn til at det er fare for skade på Naturmangfoldet.
Skaden forurensningen påfører naturmangfoldet og miljøerstatnin-
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gen etter Lov om Naturmangfold, er imidlertid ikke dekket under
den vanlige ansvarsforsikringen.
Dekningsomfang, nytt produkt
Miljøforsikringen dekker all skade på miljøet forsikringstaker kan
være ansvarlige for, inkludert ansvaret man kan komme i etter Lov
om Naturmangfold.
I motsetning til den alminnelige ansvarsforsikring dekker forsikringen kunden ”som sådan”, det vil si hans ansvar som eier av
virksomhet, drift av eiendom, skade biler og båter kan forårsake,
fiskeoppdrettsanlegg med videre.
I miljøforsikringen er det dessuten ikke et krav at årsaken til
forurensningen skal være plutselig, det er tilstrekkelig at forurensningen i seg selv er plutselig. I eksempelet ovenfor, vil plutselig
skade være omfattet av forsikringen selv om årsaken til forurensningen er mangelfullt vedlikehold av tanken. Tilleggskravet under
miljøforsikringen er at forurensningen medfører fare for skade på
naturmangfoldet.

-Markedets mest
moderne maskiner?
Hyundai Serie 9

Oppsummert
Ansvarsforsikringen dekker bare skade påført tredjeperson, dvs.
andre enn forsikringstaker selv. I tillegg begrenser ansvarsforsikringen seg til å dekke opprydning på egen eiendom i de tilfeller
årsaken til forurensningen er plutselig og opprydningen er pålagt
av Statens Forurensningstilsyn.
Miljøforsikringen dekker skader der sikrede er ansvarlig etter Lov
om Naturmangfold, uavhengig av om skaden er påført tredjemann,
egen eiendom, av forsikringstakers biler, båter eller annet utstyr.
Alle tiltak som påfører skade på Naturmangfoldet er omfattet, og
ikke kun der skaden påføres som en følge av forurensning. Det er
ikke noe krav om at årsaken til forurensningen oppstår plutselig,
det er tilstrekkelig at selve forurensningen oppstår plutselig.
Utvidet dekningsomfang
Miljøforsikringen omfatter også eventuell miljøerstatning som blir
pålagt etter Lov om Naturmangfold.  
En kan tenke seg et fåtall skadetilfeller som vil være dekningsmessig både etter den alminnelige ansvarsforsikringen og miljøforsikringen, og i disse tilfellene vil det foreligge dobbeltforsikring.
Dette vil være tilfellet der årsaken til forurensningen er plutselig,
skaden er påført andre enn forsikringstaker selv, og pålegget om
opprydning kommer fra Statens Forurensningstilsyn.
Miljøforsikringen dekker ansvaret etter EU-direktivet (European
Liability Directive), implementert i norsk rett gjennom Lov om
Naturmangfold, og har et videre dekningsomfang for slik skade
enn den vanlige ansvarsforsikringen.
Den alminnelige ansvarsdekningens primære formål er å dekke bedriftens generelle virksomhetsrelaterte skaderisiko for skade som
påføres tredjemann, mens miljøforsikringens formål er å dekke
sikredes risiko for det betydelige videre erstatningsansvaret som
følger av Lov om naturmangfold.
Som det fremkommer av denne redegjørelsen anbefales å tegne
både ansvarsforsikring og miljøforsikring.

Meget høy komfort

- Støysvak
- God plass
- Presis hydraulikk
- Ryggekamera
- HiMate GPS overvåkning

Lave driftskostnader
- Effektiv hydraulikk
- Høy hastighet
- Lavt forbruk
- Rimelig service

Garantier

- 2 år/3000 timer fabrikksgaranti
- Evnt utvidet til 5 års garanti.

Tekst

I LINE GJENGEDAL RU UD

Nordisk leder, Produkt & Pris
Ansvar i If Skadeforsikring
Illustrasjonsfoto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

- bygger en bedre fremtid

Telefon: 62 33 06 60, www.hymax.no
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Winter-Insulation:

Ice Guard Systems:

Spesialutviklet
for vinterarbeid

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

Frosne stikkrenner
åpnes på 1 minutt!

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

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

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

Forhandler HeatWork region sør:

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

HeatWork 10.2011

Flere gode grunner til å velge HeatWork:
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Din spesialist på hengere, traktorer og dieseltanker

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

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

Solideal Gummibelter
for minigravere

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

Fuel Proof Highway 10000L

Solideal
anleggsdekk

Bailey maskinhengere

Generator tank
1000L til 3000L
kan stables

Gianetti
felger

Frittstående
tank fra 500L til 60 000L

Løs tanker 500 L til 4500L
ProTech
pelehammer

Bailey dumperhengere

Stort utvalg av traktorer

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

A.G.indd 1

0F

Gremo 105

Gremo 1050 H

25.03.11 10.28

Gremo 1350 VT

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

Sørlandets flypl

Landemerke Slik vil det nye tårnet se ut
(ill: Wiig og Horgmo sivilarkitekter AS).
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yplass vokser
Flytrafikken har økt betraktelig i Norge de siste årene.
Kombinert med nye sikkerhetskrav fra Luftfartstilsynet,
har dette ført til utbygging av flere av landets flyplasser.
På Kjevik utenfor Kristiansand bygges det for tiden nytt
kontrolltårn og energisentral, mens sikkerhetssonen
rundt rullebanen utvides og nytt lysanlegg etableres.

M

ed 95 000 reisende i september i år, satte Kjevik lufthavn ny
passasjerrekord. Rekorden kom etter 14 måneder på rad med
vekst for sørlandsflyplassen. Utbyggingen som nå pågår er
derfor kjærkommen for flyplassen som ble åpnet allerede i
1939.

Tre parallelle prosjekter
En grå og våt oktoberdag lander Anleggsmaskinens utsendte
på Kjevik og møter en smilende markedsansvarlig i Anleggsvirksomhet
AS, Fritz-Ivar Lundbakk. Tre store prosjekter skal gjennomføres parallelt
på flyplassen; nytt tårn og sikringsbygg, ny energisentral, samt utbedring
av sikkerhetsområder og lysanlegg. Den lokale bedriften Anleggsvirksomhet AS er underentreprenør for Skanska på de to førstnevnte prosjektene. Kontrakten deres innebærer all graving og masseforflytning i begge
byggegropene, samt alle grøftearbeider og rørarbeider.
– Her kan du se den nye energisentralen begynner å reise seg, sier Lundbakk og peker mot noen betongvegger som støpes i bakgrunnen.
– Og her ser du kablene vi legger ned, nikker han ned mot en åpen
kablegrøft i forkant av energisentralen.
– Vi benytter såkalte OPI-kanaler, en form for innstøpte kabeltraseer.
Inne i denne kanalen du ser her ligger det 50 rør.  Energisentralen blir
dimensjonert for å kunne varme opp all bygningsmasse på flyplassen. Vi
har støpt ferdig et pumpehus nede ved sjøen, og vannet skal hentes fra 40
meters dyp opp til en varmeveksler. Dette vil sørge for både fjernvarme
og fjernkjøling. Vi skal også legge fjernvarmeledninger langs hele terminalbygningen og ut til hver enkelt flyoppstillingsplass. Frem til nå har
hele flyplassen gått på tradisjonell strøm, så dette vil gi store miljøgevinster, forteller Lundbakk.
Kontrolltårn – nytt landemerke
Ved siden av den nye energisentralen ligger det gamle kontrolltårnet, der
flygelederne skal ha oversikt over alt som beveger seg på flyplassområdet.
Faktum er imidlertid at enkelte deler av rullebanen ikke er helt synlig fra
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månedens prosjekt Kjevik lufthavn
STÅLTANK

for diesel og bensin

ADR TANK

for diesel og bensin

TRANSPORTTANK
400 liter

TRANSPORTTANK
200 liter

veratank.no
Tlf. 92 41 98 00

Dobbelt så høyt Det var faktisk planer om et enda høyere kontrolltårn,
men de måtte skrinlegges på grunn av høyderestriksjonene på flyplassen. Tårnet blir likevel bortimot dobbelt så høyt som det eksisterende.
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det relativt lave tårnet. Dette er en
av grunnene til at det nå bygges
nytt.
– Det nye tårnet, som blir bygget
sammen med et nytt sikringsbygg,
blir 38 meter høyt, og dermed
bortimot dobbelt så høyt som det
eksisterende tårnet. Det blir et
ordentlig landemerke på Kjevik.
Det var faktisk planer om et
enda høyere tårn, men de måtte
skrinlegges på grunn av høyderestriksjonene på flyplassen. Det
nye kontrolltårnet medfører et økt
sikkerhetsnivå ved flyplassen, forteller Erik Sandnes, prosjektleder
i Skanska, som er generalentreprenør for disse to prosjektene.
Sikkerhetstiltak
Det å drive anleggsarbeid på en
flyplass, byr på noen ekstra utfordringer for entreprenørene.
– Det er jo spesielt å jobbe på en
flyplass. Ikke minst det å holde på

innenfor sikkerhetssonen, hvor det
er meget strenge sikkerhetsrutiner
i forbindelse med adkomst, sier
Sandnes.
– Det er også strenge rutiner når
det gjelder flysikkerhet. Vi må
holde tilstrekkelig avstand til flyene, og sørge for å holde området
rent til en hver tid, slik at ikke
løse gjenstander kan bli sugd inn i
flymotorene.
– I tillegg må vi selvsagt tilpasse
oss flytrafikken. Vi kan for eksempel ikke sprenge når fly skal lette
eller lande, skyter Lundbakk inn.
Infrastruktur fra krigen
Prosjektet har blitt litt forsinket, av
flere ulike grunner. Allerede ved
oppstart var det nesten fire måneder forsinkelse, som senere har økt
til nesten seks måneder.
– Det har til tider vært litt utfordrende å få prosjekteringen til å
stemme med virkeligheten her.

Det har dukket opp en god del
uforutsette ting. Blant annet har
vi støtt på forurensning i grunnen
flere steder hvor vi skulle grave.
Og vi har kommet over ting som
ingen visste var der, som gamle
kabeltrasseer, gamle betongdekker,
og generelt mye infrastruktur som
man ikke hadde oversikt over på
forhånd, sier Lundbakk.
– Deler av de gamle kablene og
rørene viser seg å være fra tyskerne
under okkupasjonstiden, og vi vet
ikke hva alt har blitt brukt til, eller
om noe kan være i bruk fremdeles.
Vårt utgangspunkt er at alt under
bakken er i bruk, slik at vi ikke
graver over noe som får kan få
store negative konsekvenser.

DIESELTANK
i container

DIESELTANK
dobbelvegget

Kvikkleire
– Det er dessuten relativt kompliserte grunnforhold her, som har
bidratt til forsinkelsene. Det er
mye kvikkleire i grunnen, og vi har

SPILLOLJETANK

UTSTYR TIL :
spilloppsamling

veratank.no
Foran ”brakka” Erik Sandnes, prosjektleder i Skanska (til venstre) og
Fritz-Ivar Lundbakk, markedsansvarlig i Anleggsvirksomhet AS.
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Tlf. 92 41 98 00

månedens prosjekt Kjevik lufthavn

Nytt kontrolltårn Her støpes
bunnplate til det nye tårnet,
som blir 38 meter høyt.

brukt mye ressurser på spunting og kalksementpæling, forteller Sandnes.
– Vi har faktisk økt mengden kalksementpæler med hele 80 prosent i
forhold til det som opprinnelig ble prosjektert. Det har imidlertid vært
litt problematisk å få ned både spunten og kalksementpælene. Når man
setter kalksementpæler øker poretrykket i bakken rundt dette området.
Dersom det blir for store trykkforskjeller kan det føre til setningskader på
nabobygg, eller hele spuntgropen kan flytte på seg.
– Nå ønsker vi bare å bli ferdig med grøftene før vinteren kommer, så vi
håper dette milde været fortsetter, sier Lundbakk.
Utfylling i sjøen
Det tredje store prosjektet som nå pågår på Kjevik lufthavn er utbedring
av sikkerhetsområder og nytt lysanlegg på rullebanen. Hovedentreprenør
er sørlandsbedriften TT Anlegg AS. Bakgrunnen for oppgraderingen er å
få et anlegg i samsvar med gjeldende forskrifter fra Luftfartstilsynet. Sikkerhetsområdene i begge endene av rullebanen skal utvides i lengde og
bredde. Sikkerhetsområdet langs rullebanen utvides også til 150 meter fra
senterlinjen på rullebanen. I tillegg skal det installeres lys for markering
av senterlinje og siktepunkt på rullebanen.
– For å få plass til den nye, utvidete sikkerhetssonen på sydenden av rullebanen, må vi først mudre vekk 80 000 kubikkmeter masser i sjøen, før
vi fyller ut igjen med 120 000 kubikkmeter steinmasser. Disse massene
skal hentes fra det fjellet du ser her, sier prosjektleder i TT Anlegg, Teis
Risnes og peker på en høyde like ved flyplassen.
– Vi har nettopp begynt arbeidene her, og har ikke kommet lenger enn til
trefelling og rensking av området så langt, men vi begynner å sprenge ut
snart.  

Sikkerhetsrutiner Det byr på noen ekstra utfordringer å drive anleggsarbeid på en flyplass. Det er strenge rutiner i forbindelse med adkomst
innenfor sikkerhetssonen, og det er også klare regler når det gjelder
flysikkerhet.

Kloakkledning flyttes
– Hele 150.000 kubikkmasser skal hentes fra dette fjellet. Vi skal også
produsere pukk og grus etter hvert, og til dette vil vi benytte egne
knuseverk. Rundt den nye utfyllingen skal vi i tillegg etablere nye veier,
fortsetter Risnes.
– I sjøen der det skal fylles ut, ligger det i dag en kloakkledning. Når vi
har fått flyttet den i løpet av november, kan vi begynne å fylle ut grunnen
med masser. Vi skal for øvrig også etablere en midlertidig anleggsvei
mellom fjellet og utfyllingsområdet som kun skal brukes til massetransport.
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Sikringsbygg Det nye kontrolltårnet blir bygget sammen med et nytt
sikringsbygg, som man kan skimte konturene av her.

Fakta om tårn/sikringsbygg og
energisentral
Byggestart:
Mai 2011
Ferdigstillelse:		
Bygningsmessig ferdigstillelse 5. des. 2012
(prøvedriftsperiode ut februar 2013).
Kontraktssum:
Overkant av NOK 100 mill. (inkl. mva)
Byggherre:
Avinor (Faveo har prosjektledelse)
Entreprise:
Anleggsvirksomhet AS er underentreprenør for
generalentreprenør Skanska.

På dypt vann Vannet skal hentes fra 40 meters dyp opp til en varmeveksler, som vil sørge for både fjernvarme og fjernkjøling til flyplassen.
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månedens prosjekt Kjevik lufthavn

Mye rør Kontrakten til Anleggsvirksomhet AS innebærer blant annet alle rørarbeider. Til høyre ser man en såkalte OPI-kanaler, en
innstøpte kabeltrase, som inneholder 50 rør. Det skal legges fjernvarmeledninger langs hele terminalbygningen og ut til hver enkelt
flyoppstillingsplass.
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Fakta om sikkerhetsområder
og lysanlegg
Byggestart:
Oktober 2011
Ferdigstillelse:		
Anleggsarbeider ferdig oktober 2012
Her skal det sprenges Prosjektleder i TT Anlegg AS, Teis Risnes, foran
fjellet som snart skal sprenges ut for å fylle ut i sjøen.

Kontraktssum:
NOK 60 mill. (inkl. mva)
Byggherre:
Avinor (Faveo har prosjektledelse)

Høyabsorberende masse (EMAS)
Til tross for utfylling i sjøen, vil det ikke bli plass til et så stort sikkerhetsområde som forskriftene krever. Derfor må man ty til et kompenserende,
men spennende tiltak på Kjevik.
– I tillegg til TT Anleggs arbeider med å utvide sikkerhetssonen, skal
vi legge en spesiell betongbasert energiabsorberende masse – såkalt
EMAS (Engineering Materials Arresting System) – i begge ender av
rullebanen. Dette gjør at flyene stanser raskere dersom de kommer ut i
sikkerhetssonen. EMAS er et sikkerhetstiltak som benyttes mange steder
i verden, men Kjevik blir den foreløpig eneste lufthavnen i Norge som får
det, forklarer byggeleder Trygve Haugland i Faveo, som Avinor benytter
som prosjektledelse for alle tre pågående prosjekter på flyplassen.

Entreprise:
TT Anlegg AS er hovedentreprenør

Arbeidene som nå foregår på Kjevik, er kanskje bare en forsmak på en
enda mer omfattende utvidelse av lufthavnen i nær fremtid.
Det foreligger nemlig planer om et nytt parkeringshus og et hotell på
området, og ikke minst, en ny utenlandsterminal.
Tekst og foto

I Runar F. Daler
Pumpehus Bak gravemaskinen kan man se det nye pumpehuset som
Anleggsvirksomhet har støpt.

Markedets mest brukervennlige! Godkjent for kjøp og salg

loadmaster lm 9000i
Hjullastervekt
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DIESELKVALITET
og VINTERDRIFT
En ny vintersesong står for døra. Med forrige vinters
mange meldinger om driftsproblemer for anleggsmaskiner går Statoil nå ut med gode råd for å sikre et mest
mulig problemfritt forhold til dieselen gjennom kommende vintersesong.

Hvis temperaturen holder seg under minus 25 grader over lengre
tid, kan dieseldrevne maskiner oppleve å få problemer. Det fikk
mange maskinentreprenører erfare både sist venter og den forrige,
minner salgssjef for storkunder, transport og entreprenør i Statoil,
Sigurd Lindahl om, nå like før en ny vintersesong med store muligheter for nye ekstreme kuldeperioder.

- Først litt om både teori og praksis, sier Lindahl.
- Kuldeegenskapene til diesel defineres av to hovedegenskaper;
filterpluggepunkt og tåkepunkt. Vanlig norsk vinterdiesel har et filterpluggepunkt på under minus 32 grader og et tåkepunkt på minus
24 grader. Dette betyr at dieselen begynner å felle ut vokskrystaller og bli tåkete ved minus 24 grader, men vokskrystallene som
dannes mellom minus 24 og minus 32 grader er så små at de vil
ikke gi noen umiddelbare problemer så lenge bilen eller maskinen
er i jevnlig bruk, sier han.

Lik overalt Statoils avgiftsfrie diesel for anleggsbruk inneholder i likhet med anleggsdiesel fra andre selskaper ikke biodiesel, og leveres i
nøyaktig samme vinterkvalitet over hele landet.
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Sammenklumping
Dersom dieselen blir stående med maskinstille i tank under denne
temperaturen over flere dager, blir risikoen etter hvert høy for tette
dieselfiltre. Vokskrystallene som er dannet klumper seg sammen og
synker mot bunnen av tanken. Hvis eller når denne voksen kommer fram til dieselfilteret, blir det stopp. Hvor hurtig dette skje vil
først og fremst være avhengig av temperaturen og hvor lang tid
dieselen får stå i fred i tanken sin. Maskinens driftsmønster har
derfor stor betydning, ifølge Lindahl.
- En typisk misforståelse er at dieselen på tanken fryser når det
blir minus 30 grader, men lufttemperaturen gjenspeiler ikke nødvendigvis temperaturen på dieselen i tanken. Står maskinen stille
utendørs i ekstremkulda i lengre tid vil selvsagt temperaturen på
dieselen i tanken bli lik utetemperaturen.
Jevnlig bruk av maskinen vil bidra til å holde temperaturen i dieselen oppe siden dieselen sirkulerer og er innom motorrom og
innsprøytningssystem så lenge motoren går. Dieselen som kommer
i retur til tanken vil derfor være relativt varm.
- Vokskrystallene som eventuelt er dannet vil passere gjennom
filteret og smelte når dieselen er en tur innom motorrommet.
Samme overalt
Mange tror ifølge Lindahl også at det selges anleggsdiesel med
forskjellige vinteregenskaper i ulike deler av landet, og at dieselen i enkelte deler av landet dermed er mer kuldesterk. Slik er det
ikke. Statoils avgiftsbelagte diesel, også kalt blankdiesel, kan riktig nok være tilpasset lokale forhold på bensinstasjonene.
- Men vår anleggsdiesel er den samme over hele landet. Statoils
diesel har som tidligere nevnt et såkalt filterpluggepunkt på 32
kuldegrader, men den vil normalt klare enda et par stive minusgrader. Pluggepunkt måles i laboratorium og er den temperaturen hvor
vokskrystallene blir så store at de ikke lenger kan passere gjennom
dieselfilteret.
Siden eventuelt utfelt voks etter hvert vil samle seg i bunnen av
en lagertank kan det være et triks å unngå å ta diesel fra de laveste
sjiktene i tanken dersom dette er mulig.
Lik standard
Statoil forklarer dette med at når voksen først har blitt dannet, er
oppvarming til minimum romtemperatur den eneste løsningen. Når
dieselen sirkulerer i motoren vil dette gi den nødvendige temperaturøkningen.
- Alle oljeselskapene følger de samme standardene hvor blant annet kuldeegenskapene er definert. Men med unntak om krav til
smøreevne, sier disse standardene ingen ting om hvor god en diesel er med tanke på å beskytte motorens vitale deler, sier Sigurd
Lindahl.
Han viser til at Statoils anleggsdiesel har høyteknologiske tilsetninger som blant annet reduserer skumming som merkes godt
under fylling av diesel, hindrer korrosjon og sist, men ikke minst
sørger for effektiv rensing og renhold av innsprøytningsdysene.
- Et optimalt fungerende innsprøytningssystem er alltid en viktig
forutsetning for å få start under vanskelige værforhold, understreker Sigurd Lindahl.
Tekst

I STATOIL/SVEIN ERIK MADSSVEEN

Illustrasjonsfoto
I STATOIL

Trøbbel Maskinentreprenør Sven-Ole Nesset var bare en av svært
mange som slet tungt med tette dieselfiltre gjennom fimbulvinteren 2010/2011. (Arkivfoto: Svein Erik Madsveen)

33 anleggsmaskinen 11-2011

Om lagring og
vedlikehold
Diesel lagres ofte i overgrunnstanker, gjerne av stål. Temperaturutveksling fører til utskifting av luften i tankens tomrom, og det
dannes problematisk kondens.
* Luft inneholder nemlig fuktighet, og noe av dette vil kondensere
på innsiden av tanken. Over tid vil det dannes så mye kondensvann
at det kan medføre problemer.
* Tom eller halvfull tank gir mer kondensvann. Vann gir grobunn
for mikroorganismer, også kalt dieseldyr, og er svært uheldig. I
ståltanker kan vann gi innvendig rustangrep som fører til rustpartikler i dieselen.  Det samme gjelder selvsagt for tankene på maskinene.
* Statoil anbefaler derfor at anleggsmaskinene står minst mulig
med tom tank. Nyere maskiner har en langt høyere temperatur på
dieseltanken under bruk og dette bidrar til større kondensproblematikk enn i eldre maskiner. Fyll opp tanken så snart den er tom           
og vær nøye med å drenere tank og filtre for vann.
* Når maskinen stoppes etter endt arbeidsdag kan temperaturen i
tanken være 40 grader. Etter hvert som temperaturen i tanken synker utover kvelden og natten, vil avkjølingen medføre en trykkreduksjon i tanken med den følge at det suges inn mer luft inn i
tanken. Fyll alltid opp tanken etter endt arbeidsdag!
* Husk også å drenere tankene daglig for vann. Et vannfritt drivstoffsystem er et godt utgangspunkt for en problemfri vinter.

Ligg unna parafin
Bland for all del ikke parafin i dieselen. En utbredt misforståelse er
at det blir blandet inn parafin i dieselen om vinteren for å gjøre den
mer kuldesterk.
Statoil er klar over  at innblanding av parafin var ganske vanlig før
om årene, men på grunn av det høye svovelinnholdet i parafin er
ikke dette lenger lovlig.
Tilsetning av parafin eller andre stoffer vil gjøre at dieselen ikke
lenger er i henhold til gjeldene spesifikasjoner og både Statoils og
maskinleverandørenes garantiansvar bortfaller.
Parafin har heller ikke de nødvendige smøreegenskapene, noe som
fort kan medføre problemer med innsprøytningsdyser og pumper.
Det høye svovelinnholdet i parafinen kan skade både partikkelfiltre
og katalysatorer på dagenes motorer.
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Kalde spor Anleggsbransjen kan selv ta en del forholdsregler for å
unngå driftsproblemer med anleggsmaskiner i ekstreme kuldeperioder,
lyder gode råd fra Statoil.
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Kalenderprodukter

MEF’s HMS-håndbok/
ANLEGGSKALENDEREN 2012

2012

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

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

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

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

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

NB

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

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

Aplan komplett med Uke årssett 2012, HMS-stoff,

bransjeleverandører, bransjestoff, medlemsoversikt

kr 340,-

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

NY!

ML23, Automatisk Enfallslaser**
Veil pris kr. 21.990.-

kr. 17.900,–

NY!

ML24, Automatisk tofallslaser**
Veil pris kr. 26.990.Fjernkontroll RC24
Siktekikkert

kr. 22.900,–
kr. 2.900,–
kr. 1.500,–

ML10, planlaser*
Veil pris kr. 7.900.-

kr. 6.900,–

ML11, enfallslaser*
Veil pris kr. 10.900.-

kr. 8.900,–

ML13 , tofallslaser*
Veil pris kr. 12.900.-

kr. 10.900,–

MLP120C , rørlaser***
Veil pris kr. 22.900.-

kr. 20.900,–

Alle lasere leveres med
en Maglite XL50 lykt!

* Leveres i koffert med handmottaker HS10, stativ FS30M
og 5 meter teleskopstang.
** Leveres i koffert med håndmottaket Rod-Eye digital,
stativ LAT265 og 5 meter teleskopstang.
*** Leveres i koffert med blink, fjernkontroll, batteri og lader

RD316 Metallsøker
Veil pris kr. 9.500.-

kr. 7.900.-

CAT3+ & GENNY Kabel- og rørsøker
Veil pris kr. 17.000.-

kr. 13.900,–

Alle priser eks mva, og kampanjen varer ut november.
FORHANDLERE:
Alta: Trailer og Maskinservice AS, Vadsø: Pedersen Maskinsalg, Tromsø: Steinly Hydraulikk, Fauske: Serkon, Bodø: Norvag AS, Mo I Rana: Norvag, Trondheim:
Optec AS, Sveinung Aaslund, Molde: Åndal Maskin AS, Ålesund: Hausken Traktor og Maskin AS, T.B. Gangstad AS, Bergen: Motorsalg AS, Stang Maskin AS,
Stavanger: Kolnes Geoservice, Bryne: Rogaland Maskinservice A/S, Sola: Haugsland Elektro Mekanisk AS, Klepp: Geopartner AS, Kristiansand: B. Bergum, Stokke:
Montør Bjønness Landbruk og Industriservice, Sandefjord: Anlegg- og Miljøservice AS, Drammen: Malleus Maskin AS, Vikersund: Snarum Bygg AS,
Hamar: Maskinstyring AS, Furnes: O.K. Kompressorservice, Fagernes: Eik Senteret.
+47 63 85 40 86
post@scanlaser.no
www.scanlaser.no
www.leica-geosystems.no
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maskintest MECALAC 8MCR

kompromissløs
grave- og lastemas
912D
912DS
912HM

w w w . h y d

r e m a . c o m

Slik du kjenner den i dag...

922C
I std. utførelse...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

Vegversjon!

RING BJØRN PÅ 911 99 692
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Å bygge to maskiner i èn
innebærer som regel
kompromisser. På Mecalac
8 MCR merkes ikke det.
Maskinen oppfører seg
som hvilken som helst
annen 8-tonns gravemaskin. Når aggregatet foldes
inn kjennes den som en
forvokst Bobcat og kvikk
som en ilder.

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

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

maskintest MECALAC 8MCR

Helt fra starten av skylder vi å
gjøre oppmerksom på at dette
ikke er en helt vanlig anleggsmaskin. Konstruksjonen er
spesiell med graveaggregatets
mange deler og ledd, samt
funksjoner og knapper, at det er
behov for grundig instruksjon
før man starter opp.
Når man så har lært seg grunnfunksjonene, er dette en perfekt
maskin til for eksempel kabelgraving. Når kabelen er på plass
i grøfta er det bare å omvandle
maskinen til en hjullaster, og
vips, så er det bare å hente masser, kjøre dem fram og fylle

igjen etter alle kunstens regler.
Det samme gjelder for eksempel
under drenering inntil hus og til
mengder av tilsvarende spesialoppgaver. Man kan kjøre unna
overskuddsmasser, og hvorfor
ikke sette maskinen rett inn i
snøbrøyting etterpå? Dessuten er
designet tøft og kraftfullt. Med
god markedsføring bør denne
maskinen gjøre god nytte for seg
hos langt flere maskinentreprenører enn tilfellet er i dag.

kjent sikt. Førerstolen har mange innstillingsmuligheter, men
et realt minus er knotten som fra
førerplassen frigjør døra fra låst,
åpen stilling. Man skal virkelig
ha gode akrobatiske evner for å
komme til den.
Rent generelt er alle andre knapper og knotter plassert veldig
nær førerstolen. De bør flyttes
fram, men aller helst ville jeg
hatt dem plassert i tilknytning til
displayet.

Førerhytta
Hytta har godt med plass og har
store vinduer som gir klart god-

Hydraulikk
Det trengtes ikke en gang ti
minutter i hytta for å få bekref-

Karakterboka

Hytte
Sikt
Plass
Ergonomi
Instrumentering
Hytteklima

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

Hydraulikk
Følsomhet
Hurtighet
Styrke

4,5
4,0
4,5
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tet at hydraulikken i 8 MCR
er veldig bra. Både myk og
følsom. Virkelig imponerende
var hydraulstempelet til knekkbommen, som på et visst punkt
følger med inn når man trekker
bom og stikke til seg inn mot
maskinen. Løsningen gir en
svært myk manøverbevegelse,
og hele aggregatets lengde kan
uten problemer utnyttes fullt ut
helt til fem-seks meter. Under
håndtering av matjord for eksempel, er rekkevidden nesten
som for en langt større maskin.
Og i og med at knekkbommen
går så langt tilbake, er det mu-

Motor/drivverk
Transporthastighet

5,0

Service
Daglig vedlikehold
Atkomst ved service    

4,0
4,0

lig å utføre ett langt drag fra
ytterposisjon og helt inn under
frontskjæret. Når så bommen
kan felles bakover blir 8 MCR
om mulig enda mer stabil
under bruk som lastemaskin,
en arbeidsfunksjon som oppnås ved noen enkle trykk på
noen omvandlingsknapper for
hydraulikken. Da endres spakfunksjonene slik at maskinen
styres med venstre, mens lastefunksjonene håndteres med
høyre hånd. Det er akkurat som
å hoppe rett inn i en ordinær
hjullaster. Også her byr maskinen på følsom hydraulikk enten

Tekniske data

du planerer eller grøfter.
Motor/drivverk
Motoren er en 4-sylindret Cummins som yter 60 kW, og det
er nok til både framdrift og
hydraulikk. Jeg merket ikke at
motoren mistet motet når jeg
utsatte den for ganske harde
utfordringer ved å gå dypt ned i
massene og imitere grøfting med
lasteskuffen. Jeg måtte som sant
er guffe på med skikkelig høyt
turtall, 1.800-1.900 o/min mot
mer normale 1.400-1.500, da
oppgavene ble realt tunge. Ikke
så bra med tanke på drivstoffor-

bruket kanskje. Et annet gledesbudskap er transporthastigheten
– 10 km/t. Men såpass trenger jo
8 MCR å levere når den brukes
som lastemaskin.
Dessuten er Mecalac overraskende vibrasjonsfri under
kjøring på hard løsmassegrunn.
Og som lastemaskin er den rask
i bevegelsene både framover og
bakover, og kan snu på femøringen takket være at beltene går
i innbyrdes motsatt retning når
maskinen skal svinges.
Service/daglig vedlikehold
Store luker åpnes for å komme

Tjenestevekt
6.925 kg
Motor
Cummins 49T3.3 TA Aa
Effekt
60 kW (81 hk) v/2.200 o/min
Effekt
7,5 kW (10 hk)
Beltehastighet
10 km/t
Max gravedyp
4.25 m
Max rekkevidde
6.95 m
Max gravehøyde
7.5 m
Max løftekraft
3.000 kg
Lydnivå hytte
78 dB (A)
Lydnivå eksternt
98 dB (A)
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til både batteri og hydraulikkpakka, samt for drivstoffylling
og væskekontroller. Bra. Selv
ville jeg ikke nøle med å utstyre
Mecalac 8 MCR med sentralsmøring, rett og slett fordi det er
så mange bevegelige deler og
ledd på graveaggregatet.
Maskintester
I RONNY LARSSON
Foto
I SÖREN JOHANSSON
   

Grunnpris: Kontakt Norman Olsen
Maskin AS
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profilen

MUSEUMSMODEN
REKORDJEGER

D

a stillingen som ny direktør ved Norsk vegmuseum på
Fåberg i Lillehammer ble lyst ledig tidligere i år, visste
ikke Geir Atle Stormbringer om det i det hele tatt. I de fem
seneste årene av sitt arbeidende liv var han QA Manager
for et Sunnmøre-rederi der seismisk virksomhet innenfor
leting etter olje var hovedgeskjeften. Noe han ikke så noen
grunn til å slutte med. Stormbringer hadde hele verden
som arbeidssted mens kona og de fem barna holdt fortet
hjemme i lille Gjerdsvika der familien har bodd i 12 år. Lesing av stilling
ledig-annonser var lavt prioritert sammenliknet med fordypning i forvaltningsformer og prosedyreutvikling av driftsmodeller for seismiske undersøkelser langt der nede under havbunnen. Samtidig var mye av tankegodset som alltid ellers viet planene rundt neste års fartsrekordforsøk på
Bonneville Speedway i Nevada, USA med en 1934 Ford Coupe.

Navn I Geir Atle Stormbringer
Alder I 48
Bosted I Gjerdsvika, Sunnmøre
Stilling I Direktør Norsk vegmuseum
Aktuell I Nyansatt leder med vyer

Men da det gjaldt denne museumsgreia var det kona som var aktiv og
snudde opp ned på tilvante arbeidsdager. Hun er både født og oppvokst på
Lillehammer. Drevet av en god porsjon hjemlengsel fulgte hun særdeles
godt med på hva som måtte røre seg av ledige jobber nærmere hjembyen,
og som kunne passe for gemalen.
- Kona har i lange tider ymtet fram på om muligheter for å flytte tilbake
til hjembyen sin. Jeg har fleipet med at i så fall måtte lønna være på minst
samme nivå som det jeg hadde i rederiet jeg jobbet i de fem foregående
årene.
Husfruen overså imidlertid kravet og ringte med alarmklokkene da lederjobben ved vegmuseet ble annonsert.
- Jeg søkte selvsagt på stillingen, og ble virkelig gledelig overrasket over
innkallingen til jobbintervju som en av seks blant 13 søkere, sier Geir Atle
Stormbringer.
Og da 48-åringen kort tid etter ble tilbudt jobben, takket han sporenstreks
ja til full jubel fra kone og barn. 1. oktober var han på plass bak det
enorme skrivebordet på Fåberg, men fortsatt med bopel i Gjerdsvika. En
periode med ukependling til og fra fikk heller være greit.
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For i tida fram til hele familien er flyttet til Lillehammer fortsetter Geir
Atle Stormbringer å pendle til og fra Gjerdsvika i helgene. Det er en reise
på til sammen 86 mil tur-retur med bil.
- Planen er at vi etter hvert skal overta en villa i dølabyen som tilhører
familien til kona.  
Mantraet til Geir Atle Stormbringer var å overta lederjobben etter tidligere
direktør Geir Paulsrud og føre videre det gode grunnlaget som allerede
er lagt ved vegmuseet ved hjelp av den erfarne staben med faglig høy
kompetanse.
”Jeg gleder meg til å være med på å definere, konservere og presentere
vår felles kulturarv som knytter seg til veiene våre i Norge. Oppgaven er
både viktig og ærefull,” erklærte Geir Atle Stormbringer i en pressemelding da arbeidskontrakten var undertegnet.
- Og hva ligger egentlig i denne offentlige ansettelseserklæringen?
- Vegvesenet feirer 150 årsjubileum i 2014. Målet er å skifte ut hele basisutstillingen til jubileet og presentere temaet norske veier og veien som
nasjonal kultur i en helt ny drakt. Vi har store magasiner å ta av, og masse
er ennå ikke vist for publikum. Alt kommer til å skje i ordnede former.
Det er også viktig å ta en debatt om hvilken retning utstillingene her skal
ta. Min hovedoppgave i den sammenheng blir å legge sterke føringer,
mens fagavdelingene får det endelige formidlingsansvaret. Planen er å
ansette en prosjektleder på engasjement som skal lose det hele i mål.
For Stormbringer er et museum så mye mer enn et sted som bare samler
sammen og viser fram saker og ting til den jevne kvinne og mann i gata.
Han mener et museum skal være et mer sosialt og kontaktskapenede
medium enn som så, der folk møter likesinnede og finner fellesskap.
Nesten som en slags institusjonert variant av farsotten Facebook, men der
vennene er virkelige og ikke bare digitale.
- Vegmuseet er klassifisert som et nasjonalt museum, så det er altså et
nasjonalt ansvar å samle inn, bevare og vise denne delen av den norske
kulturarven. Det er samtidig snakk om å være med på å utvikle og utvide
virksomheten vår, og derfor også viktig å gjøre oss synlige i budsjettsammenheng.
Det er de administrative egenskapene og erfaringen fra daglig ledelse i
den tidligere shipping-jobben Stormbringer har til hensikt å overføre som
praktisk styringsverktøy ved museet.
- Noen lurer kanskje på hvordan jeg kan ha lederjobben ved vegmuseet
med begrenset kunnskap på gravemaskiner, veiskraper og bulldosere.
Til det er å si at en maskinfører eller trailersjåfør har god greie på både
maskiner og lastebiler, men egner seg nok ikke særlig bra til å lede et
museum av den grunn. En leder av et museum bør blant annet ha erfaring
fra forvaltning av ulike typer kulturminner, aller helst ha universitetsutdanning, og må samtidig besitte ballasten som trengs for å kunne kommunisere med og drive saksbehandling overfor myndighetene.
Og her stiller Geir Atle Stormbringer sterkt. Etter et tidlig svennebrev
som rørlegger tok han fatt i det han egentlig ville, sikret seg artium og tok
etterpå 6-7 års utdanning innen arkeologi i Tromsø på 1980- og 90-tallet
med eldre steinalder som spesiale. Han jobbet så i 15 år som frilansarkeolog, både feltleder og prosjektleder, for en rekke museer og institusjoner
rundt om i landet. Han har også ti sesonger på Svalbard på samvittigheten. De fem årene som sjef i shippingbransjen kommer altså på toppen av
det hele.
Rent privat blir overgangen fra kystkultur til innlandskultur temmelig stor,
synes Geir Atle Stormbringer. Mjøsa er riktignok landets største innsjø å
boltre seg på, men holder ikke helt mål for en ihuga og aktiv seiler med
egen seilbåt, og som blant annet har krysset Atlanterhavet to ganger. Men
så har han også sin egen Colin Archer-båt liggende i fortøyningene, og er
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vant til å seile sin egen sjø.
- Kystkulturen har så mange elementer jeg kommer til å savne. Noe så
enkelt og hverdagslig som krabbefiske for eksempel, kommer til å savne
noe helt forferdelig.
Colin Archer-båten hans er av typen losskøyte.
- Colin Archer konstruerte også polarskuta Fram som både Fridtjof Nansen og Roald Amundsen har utført store bragder med. Om bord på båten
lever vi derfor litt i fortida, og historien bak disse båtene passer profesjonen min ganske godt. Vi vet jo veldig mye om hvem vi er akkurat i dag,
men kan ikke si så mye om hvor vi går. Men kan kanskje forutsi litt ved
å finne ut hvor vi har vært? Gjennom fortida lærer vi om framtida, sier
Stormbringer.
Hot Rod-kulturen er en annen interesse som har brent seg inn i Geir Atle
Stormbringers hobbyhverdag. En Hot Rod er etter en løselig amerikansk
definisjon en ombygget amerikansk veteranbil – produsert i tidsrommet
1928-1948 – med kraftfull V8-motor og moderne chassis. En Hot Rod er
gjerne senket, shoppet og modifisert for å oppnå høy fart og gode kjøreegenskaper.
- Joda, jeg er aktiv i dette bilmiljøet. Noen synes kanskje det er vandalisme
å senke tak og chassis på en førkrigs Chevrolet, Buick eller Ford, eller å
montere moderne bakaksel, skivebremser og automatkasse, og å sette på
fete felger og dekk. Det er det altså ikke, men inngår i en kultur som er
like gammel som bilene selv.
Hot Rod-kulturen startet på Vest-kysten av USA på 40-tallet, og har derfor
biler fra 1948 som øvre grense for hva som kan kalles Hot Rod
Stormbringer har for tida en samling Hot Rods av riktig årgang. En 1936
Chevrolet pickup, og en 1934 Ford 5-window Coupe under bygging.

Målet er å ta med seg sistnevnte 1934 Ford til Bonneville Salt Flats i Nevada i august neste år og sette ny hastighetsrekord på Bonneville Speedway i Vintage-klassen.
- Vi holder nå på å bygge opp Ford Coupe’en fra bunnen av, montert på
en spesiell rørramme og med en kraftig Ford V8-motor. Vi må nok opp i
rundt 270 km/t med bilen for å sette ny rekord.
Hobbyen er både tidkrevende og plasskrevende, og planene er klare for et
80 kvadratmeters verksted i tilknytning til villaen som er under overtakelse i Lillehammer.
Men hva skal til for å få godkjent slike ekstreme ombygginger ved trafikkstasjonene til Statens vegvesen?
- Du må opprette en dialog med konsulentene på trafikkstasjonene. Det er
mye som er tillatt, men du må ”lese boka”!
Myndighetene får overta bevisbyrden, med andre ord. Stormbringer har
altså mange års erfaring med å kommunisere med andre virksomheter innenfor Statens vegvesen, men akkurat denne kommunikasjonskanalen var
neppe med på å sikre ham jobben som direktør ved Norsk vegmuseum.
- Du har kanskje hemmelige planer om å ta ut noen gode bilkandidater for
ombygging til Hot Rods fra museets velfylte magasiner også?
- Å nei, her gjelder det å skille mellom de ulike kulturene som handler
om å bevare og formidle på ulike måter, gliser Geir Atle Stormbringer, og
forsikrer at alt av førkrigs amerikanske kjøretøyer på Norsk vegmuseum
skal få stå i fred for ham også i framtida.

Tekst og foto

I svein erik madssveen/PRIVAT

45 anleggsmaskinen 11-2011

Sikret SØLV i
Mekaniker-EM
Anleggsmekaniker Øyvind Larsen (32) hos Hesselberg Maskin AS dro som eneste deltaker fra de nordiske landene til
Mekaniker-EM i Hannover og tok sølv i konkurranse mot 16 av de ypperste blant Komatsus mange anleggsreparatører
fra sju andre land.

Sølvvinner Øyvind Larsen sikret seg sølvmedalje i Komatsus interne Mekaniker-EM i Hannover.
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Øyvind Larsen måtte bare se seg slått av en durkdreven anleggsreparatør fra England.
- Noen stilte med to, og England med hele fire deltakere, mens
jeg deltok i mesterskapet helt alene. Vår egen teknisk ansvarlige
for gravemaskiner over 12 tonn, Jan Inge Moseng var med som
coach. Jeg var nervøs før det braket løs, men utfallet ble jo veldig
bra til slutt, kvitterer en kjempefornøyd hedmarking med bopel på
Kongsvinger og Hesselbergs hovedanlegg på Økern i Oslo som
daglig utgangsbase.
Etter fire år som fast anleggsmekaniker hos den norske Komatsuimportøren slapp Larsen gjennom nåløyet som deltaker i det prestisjetunge mesterskapet som egentlig skulle vært avholdt i Kina,
og det lagt opp med en mye større ramme.
- Men alle planene ble avblåst etter at den katastrofale tsunamien
rammet Japan i mars i år, forklarer markedskoordinator Ingunn
Slåtsveen hos Hesselberg Maskin.
På hjemmebane
I stedet ble et noe mer avgrenset mesterskap lagt til Komatsus
eget fabrikkanlegg i Hannover med europeiske deltakerland som
Belgia, Holland, England, Italia, Spania og Polen – samt Tyskland
med fordel av hjemmebane.
- Selv om europamesterskapet nå bare gjaldt for internt ansatte
anleggsmekanikere i Komatsu-organisasjonen i vår verdensdel,
blekner ikke bragden som Øyvind Larsen har stått for det aller
minste, sier Slåtsveen.
Tatt i betraktning det høye nivået som gjelder og går innenfor
teknologisk innovasjon blant all verdens anleggsmaskiner uansett
fabrikat, er Slåtsveen og Øyvind Larsens 54 mekanikerkolleger
hos Hesselberg stolte av innsatsen. Mekanikerne jobber fremst i
Hesselbergs viktige førstelinje mot markedet.
- Innsatsen blant mekanikerne våre ute hos kundene våre er helt
avgjørende for å lykkes med det neste maskinsalget, sier Ingunn
Slåtsveen.
Kamp mot klokka
Øvelsene som Øyvind Larsen måtte gjennom i Hannover var så
visst ikke å kimse av. Konkurransen var lagt opp så nær virkelighetens verden som mulig.
- Arrangørene hadde lagt inn en feil i en Komatsu PW148-8 hjulgraver som ikke en gang føreren visste hva var. Jeg måtte spørre ut
føreren om hvordan feilen artet seg under kjøring, og fikk poeng
for egen innsats av en jury som fulgte det hele fra orkesterplass,

Yrkesheder Ingunn Slåtsveen gratulerte med EM-sølvet på vegne av
alle i Hesselberg Maskin.      

sier Larsen.
En av flere vriene utfordringer var å tolke førerens beskrivelser,
skille ut fakta og fiksjon av det han mente og trodde var feil, og
overse ren synsing. Så var det å gå inn i de tekniske systemene,
feilsøke og reparere mens stoppeklokka tikket og gikk.
- Jeg jobbet meg fram til en magnetventil som hadde hengt seg
opp. Etterpå gikk maskinen som en klokke, så det var heldigvis
riktig tenkt og jobbet, sier Øyvind Larsen.
Feilkilder
I hverdagen rapporterer som regel maskinføreren om en eventuell
feil til en formann eller arbeidsleder, som igjen kanskje varsler sjefen som i siste instans bestiller reparatør fra maskinleverandøren.
- Langs denne varslingsveien finnes mange muligheter for feiltolkninger og misforståelser av den opprinnelige beskjeden. Jeg som
reparatør til slutt må skille korrekte og ukorrekte beskrivelser fra
hverandre.
Maskinføreren er derfor ikke til å komme utenom.
- Føreren er tross alt hovedkilden til min egen feilsøking, sier sølvvinneren som har Oslo og omegn som reparasjonsarena, men som
også tar med seg eventuelle slengere på sin daglige vei til og fra
Kongsvinger.
Svorsk bakgrunn
Øyvind Larsen bodde i Sverige mens han tok treårig skoleutdanning innen elektro i Arvika, før han spesialiserte seg videre innenfor faget kjøretøyelektronikk i SAABs hjemby Trollhättan. Til slutt
flyttet han hjem igjen og jobbet i åtte år hos Glåmdal bilsenter i
Kongsvinger der han også avla fagprøven, før det ble Hesselbergs
Komatsu-maskiner.
I Norge satses det ganske bredt på utdanning av anleggsmekanikerne, men behovet er stadig økende. Seks norske videregående
skoler tilknyttet det norske landslinjesystemet med egne spesialklasser for fagutdanning av anleggsmekanikere. Også en del andre
videregående skoler satt mekanikerutdanning på timeplanen.
Parallelt sørger dessuten alltid maskinimportørene for tett egenopplæring på nye maskiner etter hvert som teknologien stadig utvikles videre. Anleggsmekanikerne er ettertraktet vare i det norske
markledet for tida.
Tekst og foto

I svein erik madssveen

Fant feilen Øyvind Larsen viser stedet der han lokaliserte
magnetventilen som hadde hengt seg opp på PW148-8-graveren.
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Ryttergarden

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

39 ansatte og en omsetning
i 2010 på kr 121 millioner

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

24. – 26. januar leverandørmartn

26. januar sPrengningsdagen
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25. januar veibyggerdagen

Påmelding og mer informasjon:
www.anleggsdagene.com

25. januar va-dagen

Clarion Hotel oslo airPort, gardermoen
24. – 26. januar

24. januar næringsPolitisk dag

anleggsdagene
2012

Vinterens beste investering
For at du skal kunne utføre vinterjobbene smidig og enkelt vil
vi i samarbeid med SG finans tilby en unik leasingavtale på våe
teletinere HSH 350, 650 og 700.
Det betyr at du betaler leasing i de 5 vintermånedene maskinen
brukes, ellers i året ingenting. Altså kr. 0,- i 7 sommermåneder.
Syns du det høres interessant ut?

Design: westring-welling.dk ·12988

Ta gjerne kontakt for mer info.

Kontakt oss for ytterligere opplysninger eller
en uforpliktende demonstrasjon?
Wacker Neuson i Norge: tlf. 63 86 89 00

Velkommen til frokostseminar:
Fakta og analyse i anleggsbransjen
Torsdag 8. desember på Grand Hotel, Oslo
Temaer på programmet:
Kapasitet i anleggsbransjen for veg og vann- og avløp
Marked og framtidsutsikter – konjukturbarometer

Påmelding: firmapost@mef.no
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Nytt liv for norsk
STORHET
Arnt Bakkes Brøyt X2 gravemaskin fra 1967 er levende monument over en gammel storhet for norsk gravemaskinproduksjon. Maskinen var tidligere i bruk hos Statens Vegvesen i Buskerud.

Utgått på dato
Førerhuset bærer
preg av tidens tann,
men ellers er maskinen i god stand og
fungerer utmerket.

Norsk genistrek Arnt Bakkes Brøyt X2 er fra 1967 og
har tilhørt Statens Vegvesen i Buskerud.
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Under et veterantreff i Lyngdal
i august fikk maskinsamler
Arne Bakke vist at den gamle
storheten fortsatt kan gjøre
det den er produsert for. Foran
en stor flokk med tilskuere
demonstrerte han maskinens
ferdigheter, svingte den helt
rundt og brukte skuffen,
både til å grave et lite hull på
plassen som den senere fylte
igjen, og til å dra seg framover
med. Brøyt X2 har riktignok
hjul, men ikke drivhjul og kan
bare forflyttes framover ved å
dra seg fram med skuffen.
Selv om de gamle
fabrikklokalene til Brødrene
Søyland A/S på Jæren i
dag er næringspark og
museum, finnes det fremdeles
mange igjen av disse gamle
maskinene. Og flere av dem er
fortsatt i bruk.
Ny teknologi
Brøyt var en del av det norske
industrieventyret etter krigen.
De to brødrene Kristian og
Ingebret Søyland gikk sammen
i 1949 om å starte firmaet
“Bryne Jern og Treindustri” i
Bryne i Rogaland. Den første
gravemaskinen kom allerede
i 1950 og ble kalt Brøyt X1.
Den var ikke selvgående, men
ble slept etter en traktor.
Firmaet fikk sitt gjennombrudd
på 1950-tallet, da det
som en av de første
maskinprodusentene i Europa
lanserte en helhydraulisk
gravemaskin som fungerte
tilfredsstillende. Flere
konstruktører forsøkte
etter krigen å konstruere en
hydraulisk gravemaskin, men
problemene var mange.
Entreprenørskepsis
Blant annet oppsto problemer
med driftsikkerheten.
Hydrauliske komponenter som
stempelpumper og ventiler
tåler forurensninger ganske
dårlig, og i starten var ikke
filtrene alltid like effektive.
I den tiden manglet man ofte
kunnskaper om betydningen
av at hydraulikkoljen var
noenlunde ren. Dette skapte en
del problemer i starten.
Dessuten var også mange

entreprenører skeptiske til den
nye teknologien i forhold til de
gamle linje-gravemaskinene
som var basert på vinsjer
og vaiere. Det var først på
1960-tallet de hydrauliske
gravemaskinene for alvor slo
gjennom og viste seg både å
være mer pålitelige, raskere
og smidigere enn de gamle
maskinene.
X2 ble meget populær,
og sikret Jærenselskapet et teknologisk
forsprang i konkurransen
med andre europeiske
gravemaskinprodusenter på
den tiden.
Rimelig og enkel
Selv om mange vil mene at
det var en alvorlig ulempe at
maskinen ikke hadde drivhjul,
gjorde likevel nettopp dette at
den ble forholdsvis rimelig.
I 1966 kostet en Brøyt X2
kun 124.800 kroner inklusiv
bakaggregat og elektrisk utstyr.
X2 var den andre modellen
fra Jæren-firmaet. Den hadde
buet tak og et enkelt sett med
gummihjul. Forhjulene var
ikke i gummi. Maskinen ble
produsert fra 1958 til 1969
og ble laget i totalt 1.507
eksemplarer.
Etterfølgeren X2B kom i
1969. Den var litt større og
hadde tvillinghjul i motsetning
til forgjengerens enkle
gummihjul-sett. Ellers var
maskinene ganske like. X2B
ble produsert fra 1969 til 1974
i totalt 1.572 eksemplarer.
Mange av Brøyts X2-modeller
havnet hos veivesenet, men
en god del ble også kjøpt
av private entreprenører
eller endte på større gårder.
Fremdeles er enkelte av dem
i bruk.
Brøyt’en egnet seg veldig godt
til nydyrking og ble mye brukt
nettopp til det på Jæren. På den
måten havnet mange Brøytmaskiner hos gårdbrukere først
bare på Jæren, men etter hvert
også andre steder i landet.
Markedsleder i Skandinavia
Brøyt hadde stor framgang
i mange år og var en stund
markedsleder i Skandinavia.
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40 prosent av produksjonen
på Jæren gikk til eksport,
og i 1975 fikk selskapet
eksportprisen fra Norges
Eksportråd. Da var imidlertid
allerede toppen nådd.
Mot slutten av 1970-tallet
ble tidene vanskeligere, og
selskapet fikk etter hvert
økonomiske problemer.
Det skyldtes både økende
konkurranse og lavere priser
hos konkurrentene. I disse
årene ble også ordningen med
dyrkingstilskudd opphevet.
Flere redningspakker
ble lansert. I 1981
kom den svenske
gravemaskinprodusenten
Åkerman inn i bildet på
eiersiden, og maskinene
ble solgt under navnet
Brøyt-Åkerman. Siden
ble Åkerman også kjøpt
opp av VMF-gruppen
som i 1995 ble til Volvo
Construction Equipment.
Gravemaskinenprodusenten i
Bryne på Jæren fikk dermed
sitt endelikt i 1999, etter to tiår
med redningspakker, halting
og nye eiere.
Tekst og foto

I STEINAR SUND

Samler Arnt Bakke fra Lyngdal
er transportør, men også maskinsamler og har en anselig samling
av gamle anleggsmaskiner.

Utgivelser

2012
Anleggsmaskinen (53. årgang) er Norges første fagtidsskrift som dekker maskin-

entreprenørbransjen i sin helhet. Anleggsmaskinen kommer ut 11 ganger i året og
har 28.000 lesere, inkludert beslutningstakerne i de nesten ca. 2.000 medlemsbedriftene i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Disse beslutningstakerne
representerer entreprenører i bransjene anlegg, skog, samt avfall og gjenvinning.
I tillegg blir Anleggsmaskinen lest av private og offentlige byggherrer, leverandører
av maskiner og utstyr, skoler, organisasjoner, Stortinget, regjeringen, departementer
og media.

opplag
Opplag pr. 1. halvår 2011	Norge
Foreningsabonnement
3710
Betalt abonnement
1225
Andre regelm. gratis distr.
532
Distribuert i alt
5467

Utland
15
15

Total
3710
1240
532
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ABONNEMENT
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kr. 580,Utland kr. 635,-

Alle annonsører får tilsendt bladet gratis.
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Anleggsmaskinen
Utgivelser 2012
Nr.		Materiellfrist
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7/8		
9		
10		
11		
12

6.
6.
6.
4.
14.
13.
10.
7.
8.
7.
5.

januar
februar
mars
april
mai
juni
august
september
oktober
november
desember

Bladformat:
230x310
Satsflate:
185x270
Antall spalter:
4
Spaltebredde:
42
Ferdiggjøring:
Stiftet
Utfallende trykk: 	Ja
Papirkvalitet
4 sider omslag:
200 g gloss
Papirkvalitet innmat:
100 g gloss
Raster omslag:
80
Raster innmat:
80

Utgivelse
18.
17.
19.
19.
29.
26.
22.
19.
19.
20.
18.

januar
februar
mars
april
mai
juni
august
september
oktober
november
desember

I tilfeller hvor materiellfristen overskrides, vil uten forvarsel, siste innrykkede annonse benyttes.
Bladet utformes i InDesign. Elektronisk levering: InDesign-, pdf- og bildefiler. Bilder skal være i cmyk og ha
oppløsning på 300 dpi.

priser & formater
Format 4 farger
2/1 side
31 100
1/1 side
17 990
1/2 side
10 390
1/3 side
7 890
1/4 side
6 100
1/8 side
3 740
Spesialplassering
2. omslag
3. omslag
Bakside
Midtside

1/1 side
1/1 side
1/1 side
2/1 side

Bilagspriser
Format	Pris
2 sider løst
24 790
4 sider løst
27 660
4 sider stiftet
19 500
8 sider løst
39 000
8 sider stiftet
30 700
Rabatter
11 innrykk
6 innrykk
3 innrykk

Annonseformater innenfor margen
1/1 side 185 x 270

20 490
20 490
23 400
33 290

1/2 side
Stående:

90 x 270

Liggende:

185 x 133

1/3 side
Stående:

60 x 270

Liggende:

185 x 90

1/4 side
Stående:

90 x 133

Liggende:

185 x 65

1/8 side
Stående:

90 x

Liggende:

185 x 33

65

Utfallende annonser (uten marg)
For utfallende annonser må det legges til 6 mm i
høyde og 6 mm i bredde.

Maks. vekt
10 gram
20 gram
20 gram
40 gram
40 gram

Avbestilling
4 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis
materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser
og stoppordre må gis skriftlig.

15%
10%
5%

Betalingsbetingelser
Netto pr. 30 dager.

Stiftet bilag
Leveres i format 303 x 213 mm.
Løst bilag Leveres i format 293 x 205 mm. Plastpakkes.
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SKOG perfeksjonering

super
super

start for

		

instruktørene

Fire skogsentreprenørbedrifter stilte med i alt 15 deltakere da Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) kjørte det aller første
Reco-superkurset i Norge for super utnyttelse via supre maskinførere i supre skogsmaskiner, og det med norske
skogsmaskinførere som superinstruktører.

Nytt mønster Anders Sveum la ned et anvist hogsfelt i Biri Øverbygd i
to smale omganger etter anvisning av Anders Mörk, og ikke i én smell
i hele 1470E-maskinens totale rekkevidde.

Nå venter prosjektleder Eva Chr. Skagestad i SKI et rush av
flere norske skogsentreprenører som vil sende de ansatte på
perfeksjoneringskurs.
- Vi har allerede fått påmeldinger fra bedrifter i Nord-Norge, så
dette tror vi har veldig mye for seg, sier Skagestad.
I en artikkel i Anleggsmaskinen 4/2011 etterlyste hun mulige
kandidater til å bli norske superinstruktører og formidlere av
svenske Anders Mörks superkunnskaper i Reco-utnyttelse av
skogsmaskiner. Det vil si nøye planlagt kjøring og maksimal
utnyttelse av skogsmaskinparken med lavere dieselforbruk, økt
produktivitet og en rekke ande detaljer som innebærer enda
høyere samlet driftseffektivitet. (Reco = Rational efficient cost
optimization, utviklet av svenske skogforsk, red.anm.)
På sensommeren ble Ole Bertil Reistad fra Lillehammer og Terje
Stubberud fra Elverum ansatt som norske Reco-instruktører i
SKI-regi. Tidlig i september kjørte de to det aller første Recoteorikurset i Norge for fire bedrifter med 15 påmeldte ved SKI’s
kurssenter på Honne litt opp i lia fra Biri sentrum, deriblant
skogsentreprenør Arnfinn Hagestuen med en ansatt og to lærlinger.
Oppfølgingen ute i skogen var lagt til begynnelsen av oktober.
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Norsk variant Arnfinn Hagestuen, maskinfører Anders Sveum (i hytta)
og Eva Chr. Skagestad er særdeles fornøyd med det aller første SKIkurset i Norge etter svensk Reco-modell.

SKOG perfeksjonering

Kursledere Terje Stubberud og Ole Bertil Reistad er norske superinstruktører i regi av SKI og opplært av Sveriges superinstruktør Anders Mörk (t. v.).

Erfarne karer
Før alt dette hadde Reistad og Stubberud allerede vært gjennom
grundig opplæring i Anders Mörks omfattede kunnskapsbank
innen så vel Reco-teori som Reco-praksis på skolebenken i Sverige
og i svenske skoger.
Anders Mørk var denne første gangen i Norge med som
hovedinstruktør. Rollen blir snart overlatt helt og holdent til de
to norske SKI-kurslederne. Både Reistad og Stubberud er med
henholdsvis 26 og 24 års virke i tømmerskogen kjente fjes i
bransjen fra før. De to har baser i Lillehammer og Elverum, og
vil fortsette som før i sine respektive bedrifter som henholdsvis
daglig leder og maskinfører ved siden av kursoppgavene. Men på
dette første kurset i SKI-regi har de en kombinert rolle som både
instruktører og lærlinger under oppsyn av Anders Mörk.
Snart blir de alene om opplegget. Mörk har mer enn nok med egne
kurs hjemme i Sverige.
Aldri utlært
Men har norske skogsmaskinførere noe mer å lære ut over det de
allerede kan av triks og ferdigheter?
- Ingen blir noen gang ferdig utlært skogsmaskinfører.  I tillegg
til det vi selv har lært opp gjennom årene og det Anders Mörk har
tilført oss av kunnskaper, baseres kursene også på å ta tak i det
andre maskinførere kan og bygge vider på det. Samtidig vil vi
plukke opp detaljer de kan som vi ikke har hatt kjennskap til og så
formidle dette videre til andre igjen ved neste korsvei, sier Terje

Stubberud.
- Dette er på ingen måte et opplegg der vi er superguruer som
angivelig kan mye mer enn andre maskinførere, og som så skal
fortelle dem hva de skal gjøre bedre. Men nå og da har erfarne
førere lett for å kjøre seg fast i egne rutiner, og akkurat der har
vi gode sjanser til å få løst opp litt. Vi vil også lære av andres
kunnskaper, for det finnes helt sikkert mye der ute som vi ikke
kan, supplerer Ole Bertil Reistad.
De to har også lagt vekt på pedagogikk og presentasjonsteknikk i
opplæringsperioden i Sverige.
20 i Sverige
Reco-kursene i Norge omfatter fire timer teori på skolebenken før
et personlig besøk av kursleder i den respektive bedriften der det
hele omsettes i praktisk bruk under mottoet ”Det finns alltid ett
bättre sätt”.
Anders Mörk har drevet kursvirksomheten sin i Sverige i mange
år der 20 instruktører nå driver superkursing omkring begrepene
bevissthet, maskin og metode.
- De aller minste detaljer kan ha stor effekt. Oppfølgingen hos
entreprenørene er viktig for å oppnå resultatene som etterstrebes.
Flere jeg har besøkt etter teorikurset har for eksempel redusert
drivstofforbruket med opptil 30 prosent ved å følge de teoretiske
tipsene, sier Anders Mørk selv.
- Det er bra om du kan måle deg selv og i detalj se både egne og
ansattes resultater. Men det er viktig å skjønne at Reco ikke går
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Gjenvinner pusten Også Stubberud, Mörk og Reistad trengte en pause i
strømmen av instruksjoner.

Over grensen Anders Mörk har 20 Reco-instruktörer i arbeid over
hele Sverige, og ser fram til å lære mer av norsk skogsdrift også.

ut på å stresse fram resultater. Men tvert i mot å tenke på en måte
under kjøringen som reduserer belastningen på både deg selv,
maskinen og miljøet.
Målbare resultater
Akkurat nå er det Arnfinn Hagestuen som følges opp med
praksisbesøk ute i skogen der en John Deere 1470E på oppdrag
for Mjøsen skog hogger ut et belte gjennom tett granskog et sted
oppe i Biri Øverbygd. Med Anders Mörk bak ryggen i hytta følger
maskinfører Bjørn Anders Sveum instruksjonene fra teorikurset.
Maskin- og kraninnstilingene er endret og tilpasset driften slik
Mörk har anbefalt. Hagestuen følger spent med fra en skogsbilvei i
nærheten, dekket av årets første snø.
- Det blir spennende å se om målbare resultater oppnås på
dette lille hogstfeltet. Både tomgangskjøring og uproduktive
manøvrer registreres på timetelleren. Målet er å øke produksjonen
innenfor de samme tidsrammene. Det vil igjen slå gunstig ut
på totalregnskapet når maskinen en gang skal byttes inn, slår
Hagestuen fast.
Etter råd fra kursfolket kjører ikke Sveum krana ut i full bredde til
hver side, men går heller over feltet i to litt smalere drag.
- Dermed kan lassbæreren utnyttes mye mer effektivt. Slike tanker
har vi ikke gjort oss før, men metoden ser ut til å være en veldig
snedig løsning akkurat her.

Gode på bunnen
Ole Bertil Reistad forteller at en hogstmaskin på en oppfølging
i forbindelse med dette første kurset oppnådde rundt sju
dokumenterte prosent lavere drivstofforbruk med ren Recokjøring.
- Vi matet inn kran- og maskinverdier i henhold til Recoinstruksene på en av maskinene og logget av resultatene hver gang
innstillingene ble anvendt. Dokumentasjonen viser faktisk rundt
sju prosent lavere forbruk i Reco-instillingene på denne korte tida.
Sånt blir mange penger spart på bunnlinja i løpet av et år, sier
Reistad.
Eva Chr. Skagestad regner med en jevn etterspørsel etter å få delta
på kommende kurs.
- Rundt regnet 250 skogsentreprenører opererer i Norge med i
alt 1.200-1.500 skogsmaskinførere. Vi ser store muligheter. Også
Mjøsen skog har uttrykt støtte til kurset som de mener bidrar til
å øke soliditeten blant skogsentreprenørene enda noen hakk, sier
Eva Chr. Skagestad.
Norsk Institutt for Skog og Landskap er engasjert for å kartlegge
deltakernes produktivitet og arbeidsmetoder før og etter kurs.
- På samme måte som det gjøres i Sverige, sier Eva Chr.
Skagestad.
Tekst og foto

I Svein Erik Madssveen
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BENYTT SJANSEN - RESTLAGERET AV BARRETO
2011 MODELL KJEDEGRAVERE SELGES NÅ!
E2324TKH "BIG TRACK"
Gravedybde: 120 cm
Honda 23HK V-Twin med el.start
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E2024TKH "TRACK"

E1324 "Zero Turn"

Gravedybde: 90 cm
Honda 20HK V-Twin
med el.start
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Honda 14HK snorstart
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✔ hydrostatisk drift
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LAST NED KATALOGER MED PRISER PÅ www.limaco.no
ET!

NYH

MOBILE HØYTRYKKSVASKERE
✔ TINING AV VANNLEDNINGER
✔ SPYLING AV LEDNINGSNETT

SUPER-LYDDEMPEDE DIESEL
STRØMAGGREGAT MED
230V ➥ 400V "Spenningsvelger"

➥

LITTLE BEAVER JORDBOR
Borer ned til 10 meter. Borer i asfalt
og tele med carbide borspiss
made in
USA

made in UK

DEKKESTØTTER opp til 600 cm
SKRÅSTØTTER 210-400 cm
3-LEG STØTTEBEN
H-GAFFEL

GUNSTIGE PRISER!
Se vår web side
"Torque Tube"
eliminerer "kick back"
(harde slag) under boringen

tlf 330 50160

Bentsrudveien 2
3080 Holmestrand

made in England

LIMACO
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tlf 901 46852

www.limaco.no
post@limaco.no

Bli med MEF og Messereiser til

München, 7.-10. mai 2012
For mer informasjon om fellesreisen,
se www.messereiser.no

messereiser
- din profesjonelle partner for reisearrangement

tlf: 32 24 36 00 - www.messereiser.no
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Din leverandør
av transportable kompressorer

og trykkluftverktøy

karpeid (til høyre) og faren Halvard.

ableringen, og er nå kapabel
l å ta på seg store jobber, som
enne på Sørlandssenteret. Hva
nker gründeren om fremtiden?
Det ser jo ut som
m vi vil fortsette
vokse, men det er
ktig å vokse stein
or stein og ikke røys
or røys, sier han
estemt.
Ambisjonene er
ke å bli så veldig
ore. Vi har ingen
tensjoner om å få
50 millioner kroner
omsetning, men
nsker å være et
ellomstort selskap
om hele tiden har
ontroll. Jeg håper
midlertid at vi om

fem år sitter i et nytt kontorbygg
i Mjåvann, hvor vi har kjøpt
tomt. Tegningene for både kontor
og verksted er klare, og vi håper

KAESER Kompressorer AS

Verpetveien 38, 1540 Vestby
å sette i gang byggingen i år.
Tlf. 64 98 34 00 - Faks 64 98 34 01 - www.kaeser.com
Hans-Ronald Hohlweg, Salgssjef Mobilair
Tlf. 90 54 56 75, E-post: hans.hohlweg@kaeser.com

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

16 sylindrer - 4.000 hk
Cummins nye QSK95-motor har 16 sylindre, 19 liters
volum og leverer 4.000 hk i en utslippsgrad som
møter den seneste Steg IIIB-standarden, meddeler
motorprodusentetn i en pressemelding. Motoren er
tiltenkt de aller største gruvetruckene på opptil 360
og 400 tonns lasteevne, og skal gjøre det mulig å
øke disse monstertrucknes topphastighet betraktelig
i motbakker slik at totalkapasiteten i produksjon kan
økes tilsvarende. Utslippsreduksjonen er ordnet via
Cummins eget Selective Catalytic Reduction (SCR)
etterbehandlingssystem. Den nye 16-sylindrede
motorens ytelser er på nivå med det tidligere
20-sylinders motorer kunne levere. Årsaken oppgis
blant annet til bruk av industriens til nå aller ypperste
stålkvaliteter i motorens basisdeler.

l Anleggsmaskiner
l Bruktmaskiner
l Anleggsprodukter
l Vedlikeholdsutstyr
l Deler
l Service
l Utleie

www.avitec.no - 971 00 900
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maskinelt tilbakeblikk

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

MOELVEN
MK693, 1975
- traktormontert hydraulisk mobilkran

Moelven Brug hadde med sin tidligere mekaniske avdeling en fase omkring 1960-80 med produksjon av bygg- og anleggsutstyr, inkludert utstyr for veivedlikehold og med transportutstyr.
Omkring 1960 var de dieseldrevne
traktorene med hydraulikkanlegg
blitt en meget aktuell maskinenhet som basis for påbygging av
bygg- og anleggsredskaper. De var
også aktuelle for mer omfattende
videreutvikling til bestemte typer

arbeidsmaskiner.
Moelven samarbeidet med BMVolvo om traktortypen Boxer 350
til bruk med redskaper av typer
som frontlaster, veihøvel med
grusstrengsspreder eller traktordumper. Dette ble i annonser fra

1963 omtalt som ”BM-Volvo
med Moelven redskapssystem
for effektivere traktorisering”, og
”Klar for allsidig innsats i veivedlikeholdet”.
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Etterlyst av museet
Disse maskinformene fra Moelven
er omtalt i en tidligere utgave av
denne spalten. Det godt kjente
Moelven-produktet - den hydrauliske mobilkranen – har tidligere
vært etterlyst i museumssamlin-

gen, men er nå en del av denne og
museet råder nå over en kran av
type MK693 som ble produsert i
årene 1974-80.
Moelven-kranene ble bygget i fem
påfølgende modellversjoner med
betegnelsene Serie 200/MK690
til MK69 i perioden ca. 1965
til 19894. I 1989 ble produktet
innstilt hos Moelven og overført/
solgt til en nederlandsk bedrift.
Krantypen var bygget på en tilpasset utgave av en Volvo BM traktor
T600, senere T650. Den utgjorde
en kompakt og lett mobilkrantype
i sammenligning med tyngre
veigående kraner som man i dag
gjerne forbinder med betegnelsen
mobilkran.
Mye tilbehør
Traktorkjøretøyet hadde fram-

kommelighet på byggeplasser og
utenfor vei, og fikk anvendelse
som redskapsbærer samt til ulike
løfteoppgaver. Maskinens kompakte størrelse beror bl.a. på at
kranarmen er utført i 3 seksjoner,
med teleskopisk regulering ut/inn.
Det ble tilbudt en rekke tilbehør
og utstyr for arbeidsoppgaver med
materialhåndtering m.m.
Et eksempel er her illustrert på et
av de to bildene, Moelven-kranen
som redskapsbærer under spunting
i Beiarn i Nordland fylke i 1974.
Det andre bildet til denne artikkelen viser museets eksemplar i
nåværende foreløpige lagringstilstand.
Det kan også nevnes at i veivesenet ble krantypen i tidlig versjon
prøvd sammen med borerigger
med 4 og 6 trykkluftdrevne bor-

maskiner. Kranen var mer vanlig
i bruk til sikring ved fjellrensk,
legging av større stikkrenner og
kulverter, bygging av forstøtningsmur med elementer m.m.
Tekniske data
Noen eksemplarer har inngått i
etatens maskinpark. Her gjengis
noen data for museets versjon
MK693:
- Maks løftemoment:
21 tonnmeter
- Løft på kort arm, 7000 kg,
- På lang arm, 950 kg (13,5 m)
- Løftehøyde uten forlenger,
16 m
- Rotasjon av kranarm i
kranbasis, 360o
- 4 nedfellbare støttelabber
- Hydraulisk vinsj for wiren
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- Hydraulikkuttak i krantoppen,
for redskapsfunksjoner
- Traktormotor BM type D42,
80 hk
- Gir: 8 forover, 2 bakover
- ”Transportmodus”, hastighet
27 km/t
- Maskinvekt, 12,4 tonn
Tekst

I BJØRN PREBENSEN og 

ASBJØRN ENGJOM
Foto
I BJØRN PREBENSEN og 
VEIMUSEETS FOTOARKIV

AT01421

Universalprosessorer i alle størrelser
For maskiner fra 4 - 60 tonn

- uten prestasjonsangst

Gjennomført høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger
Industriveien 6, 2020 Skedsmokorset
tlf: 64 83 65 30, e-post: post@demolering.no
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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 statistikker 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 maskiner, mot 3.038 enheter i samme kvartal i rekordåret 2008.

/LWHQKHQJHUIRUSURIIH
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.

CPA – Boreutstyr for gravemaskiner fra 4 til 35 tonn
Montabert

tUSFNPEFMMFS
tGMFSFNVMJHIFUFS
tTUBOHNBHBTJO
tTUBOHTLJGUFSGPSFOTUBOH
tBVUPNBUJTLTUBOHTLJGUFS
tFMFLUSJTLGKFSOTUZSJOH
tUSÌEMTSBEJPLPOUSPMM

IRM NORGE AS

Tretjerndalsvegen 58 - 2016 Frogner
Tlf.: 63 84 62 00 - Fax: 63 82 18 10
E-mail: mail@irm-norge.no - www.irm-norge.no
FORHANDLER:
HORDALAND / SOGN OG FJORDANE
Åsane Mek. Ind. AS tlf: 55 19 02 45
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Nytt fra regionene

Region Midt
Opplæringskontoret
Lærlingsamling i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Fylkeskommune arrangerte sammen med opplæringskontorene i Nord-Trøndelag, lærlingsamling i Stjørdal 25. oktober.
Samlingen var for ett års lærlinger og det var en del aktuelle temaer som det ble informert om, som rettigheter og plikter, psykisk helse,
trafikksikkerhet og svart arbeid og informasjon om muligheter om å reise til utlandet i læretida gjennom Leonardo da Vinci prosjektet.

Omvisning ved
LNS sitt anlegg
Som et ledd i rekrutteringen
til våre fag, inviterte OKAB
Møre og Romsdal elever
ved Vg 2 arbeidsmaskiner
på Ørsta videregående skole
på omvisning ved LNS sitt
anlegg ved Hjartåberga. Der
fikk elevene et innblikk i
hvordan hverdagen til en
anleggsmaskinmekaniker kan
være. Vi hadde også møte
med en mekaniker som var i
gang med å skifte bremsene
på en hjullaster. Det hele ble
avsluttet med en matbit og en
oppsummering av en, i følge
elevene, faglig interessant og
utbytterik dag.

16 år gammel
lærling!
Anleggsmaskinfører lærling
Christian Reppe startet sin
læretid allerede som 16 åring,
dvs. han har en læretid på 4 år.
Han er ansatt i bedriften KNEntreprenør på Hitra. I disse
dager skal han på skolebenken
noen dager i uka for å gjøre
unna noe allmenn teori. For
tiden kjører han 40 tonns
gravemaskin med opplasting av
stein og stortrives i jobben sin.
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Karrieredagene i Møre og Romsdal
Alle ungdommer på 10. trinn i Møre og Romsdal ble også i år inviterte til å delta på Karrieredagene. Dagene er en stor dugnad i samarbeid med
utdanningsinstitusjoner, næringslivet, opplæringskontor, kommuner og utdanningsavdelinga i fylket.

Målsettingene med arrangementet:
• Gi deltakerne et mer levende bilde av utdannings- og
arbeidsforholdene i Møre og Romsdal og være en motivasjonsfaktor
for å få ungdommene til å velge utdanningsretning og yrke som finnes
i egen region.
• Gi elevene mer kjennskap til utradisjonelle yrke på tvers av kjønn og
etnisk bakgrunn.
• Ikke minst: Karriere dagene kan gi elevene en sjanse til å teste og
prøve å kjenne på egen kropp hvordan utdannings- og arbeidslivet i
egen region er bygd opp og organisert.”
Dette er et arrangement OKAB Møre og Romsdal har stor tro på
når det gjelder rekruttering til våre yrker, og er et eksempel til
etterfølgelse for de fylker som evt. ikke har dette arrangementet!
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Nytt fra regionene

Region Vest
Fagdag for anlegg og bergfag
Fagdag for anlegg og bergfag ble gjennomført på nytt
anleggsområde i nærheten av breistein i Åsane.
Elever i 9 klasser får muligheter til å søke seg til et fag de ønsker
mer kunnskap om. Vi hadde ca 30 elever fra tre ulike skoler på
besøk. Vi kommer til å ha fire slike dager i året på anleggsfag, og
fire i anleggsgartnerfaget.
Elevene ble samlet i anleggsbrakkene i to grupper. Der fikk
de generell informasjon av to personer, den ene informerte
hovedsaklig om det administrative (HMS, personell, etc.), mens
den andre informerte om den praktiske gjennomføringen og
daglige driften fra a - å.  
Begge understreket verdien av punktlig frammøte, orden og
oppførsel ved ansettelser av personell, og ga gode begrunnelser for
hvorfor en legger så stor vekt på dette.

Etterpå var det tid for den praktiske gjennomføringen ute på
anleggsområdet.
Elevene fikk her orientering om flytting av masser og utnyttelsen
av disse etter hvert som arbeidet ble gjennomført, ved hjelp av
arbeidstegninger som alle må arbeide etter. Dette stiller krav til
kompetanse i norsk, matematikk og engelsk, derfor er disse fagene
obligatorisk i faget BA.
Størst begeistring ble det da elevene fikk vite at alle skulle få
prøve å kjøre både gravemaskin og hjullaster.
Stor takk til personell ved Vestafjell AS og Aase Bergmann for en
interessant og positiv dag for elevene.
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Nytt fra regionene

Region Nord
Arbeidsvarslingskurs i Mehamn
MEF arrangerte arbeidsvarslingskurs type 1 i Mehamn 17. oktober.
Det deltok personer fra anleggsbransjen og kommunene.  
Sjekk utløpsdato for arbeidsvarslingskurset.
Det er viktig at alle som tidligere har gjennomført arbeidsvarslingskurs kontrollerer utløpsdato på kursbeviset. Godkjent kurs er gyldig i
5 år. Ved fornying må en ta nytt kurs hos godkjent arrangør.

Avdeling Troms 40 år
Avdeling Troms feiret 40 år i høst og den kombinerte høstsamlingen og
jubileet gikk av stabelen 8. oktober på Rica Ishavshotell i Tromsø. På
programmet sto blant annet et historisk tilbakeblikk på utviklingen for
avdelingen gjennom de siste fire tiår, fra 23 medlemsbedrifter i 1971 til
75 bedrifter i 2011.
Logg deg på medlemsnett og les historien der!

Hovedstyreleder Arnstein Repstad gratulerte
Troms med jubileet og overrakte et vakkert
litografi av Eva Langaas til å henge på
strategisk sted på regionkontoret.
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Opplæringskontoret
OKAB på Kirkenes
OKAB Region Nord og OKAB Finnmark var på signingsferd i
Kirkenes. Først var vi på Kirkenes videregående skole og hilste
på framtidige lærlinger i anleggsfagene. Deretter var vi så heldige
og få omvisning i Sydvaranger Gruver. Et imponerende areal med
gigantiske maskiner var hovedinntrykket.

Lærling Camilla Steinsvik
Sivertsen i aksjon. Hun
hadde full kontroll på
monsterkjøretøyet. OKAB
Region Nords representant fikk
være med på tur.

Utdanningsmesse i Tromsø
OKAB Region Nord deltok på utdanningsmesse i Tromsøhallen
13.-14.oktober.
Dette var en elevstyrt messe, og derfor hentet vi inn to flotte
ambassadører for bransjen som fikk i oppgave å representere
landslinjene i Kirkenes og på Fauske.
Lærlingene, som vi lånte fra Maskinentreprenør Kåre Isaksen AS,
skulle selge inn anleggsfagene til våre unge og håpefulle. Morten
Olsen og John-Morten Aslaksen gjorde en flott innsats. Det liker
vi.

69 anleggsmaskinen 11-2011

Kurs i fylkene
MEF har flere kurs i Nord-Norge i tiden frem mot jul. Se hvilke kurs og om du eller noen  firmaet bør delta. Det er viktig at vi får påmeldingene
tidlig, slik at vi kan bekrefte at kursene blir gjennomført. Påmelding og mer informasjon finner du på mef.no.

MEF skal ha følgende kurs i Nord-Norge
Arbeidsvarslingskurs 2
Prosesskoder (svv håndbok 025)
Maskinførerkurs (32 t)

21. – 22. november
6. desember
12. – 15. desember

Rica Hotell Alta
Rica Arctic Hotell Kirkenes
Rica Hotell Alta

Julelunsj og medlemsmøte

Avdeling Nordland inviterer til julelunsj og medlemsmøte på Rica Hotell, Bodø, 6. desember, kl 1200-1700.
Meld dere på snarest til vibeke.hemmingsen@mef.no  eller tlf 77 62 44 25/ 957 34 614
Vel møtt til et trivelig førjulstreff!

Vegforum Nord hos Nord-Norgebenken på Stortinget
Vegforum Nord, hvor MEF Region Nord leder sekretariatet, møtte Stortingets Nord-Norgebenk 20. oktober.
Fra Nord-Norge møtte hele 10 stortingsrepresentanter, og tema for møtet var ny NTP 2014-2023 og statlige byggherrers kontraktstrategier.
Det var et stort engasjement og tverrpolitisk enighet om felles prioriteringer innenfor samferdsel, samt enighet om at kontrakter måtte tilpasses
det regionale næringsliv slik at Regjeringens målsetninger om både økonomiske og kompetansemessige ringvirkninger faktisk respekteres av
statlige byggherrer.
Det var også uttalt stor tilfredshet fra Nord-Norge-benken at Vegforum Nord hadde fått to representanter inn i Nasjonal Transportplansekretariatets referansegruppe: Grethe Parker og Stig Kjærvik.

messer og konferanser
2011

2012

14.-16.september: Dyrsku`n
Seljord

24.-25. november Fjellsprengningskonferansen
Arr: NFF

24.-26. januar: Anleggsdagene
Arr. MEF

28.-30. september: Loen-dagene

8. desember: Fakta og Analysedag
Arr. MEF

7.-8. mars: Avfallsdagene
Arr. MEF
16.-21 april: Intermat
Paris
9.-13. mai: Vei og Anlegg
Hellerudsletta Arr. MGF

6. november: Oslo-konferansen

2013
15.-21. april Bauma 2013
Munchen, Tyskland

7.-11. mai: IFAT Entsorga, Munchen
Avfalls- og gjenvinningsmesse

2014

28. juni-1. juli: Landsmøte MEF
Alta

13.-15. juni MEFA 2014
Trondheim Arr. MEF
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Nytt fra regionene

Seksjon Ressurs og miljø
Avdeling Skog
Tilskudd til uttak av skogsråstoff
til energiflis

Årets ramme på 29 millioner kr til energiflisordningen er nå brukt opp.
Ordningen videreføres i 2012 med samme ramme på 29 millioner kr.
Fra nå legges det opp til å bruke noe av neste års ramme på innkomne
søknader frem til nyttår, og utbetaling av disse i januar 2012.
Alle søknader om energiflistilskudd som blir registrert i kommunen til og
med fredag 18.11.2011, kan regne med å få tilskudd etter gjeldende satser

for 2011. Søknader som blir registrert i kommunen i perioden 19.11.2011
til 31.12.2011 vil også få tilskudd, men etter satser som fastsettes i januar
2012. Da regner vi også med å fastsette satsene for 2012.
Statens Landbruksforvaltning ivaretar tilskuddsordningen og ber om at
skognæringen videreformidler denne informasjonen til sine medlemmer
og samarbeidspartnere.
Eventuelle spørsmål kan rettes til seksjonskontoret, Einar Østhassel,
tlf. 908 66 302.

Avdeling Gjenvinning og avfallshåndtering
Jule- og 20 års jubileumsmøte

Vi har gleden av å invitere medlemmer og samarbeidspartnere til
avdelingens jule- og jubileumsmøte 24. november kl. 1300 i Oslo.
MEF-GA ble stiftet i nåværende form 7. november 1991, 20 år.
For mer informasjon om arrangementet og påmelding (så snart som
mulig) til tls@mef.no, tlf 22 40 29 03 eller tore.veloy@mef.no  

Strengere krav til
kreosotimpregnering

inne i bygninger, i leker og på lekeplasser, i parker og hager der
det er en risiko for hudkontakt. Forbudt i produksjon av utemøbler
og til produksjon, behandling og etterbehandling av beholdere til
dyrkningsformål eller som kan komme i kontakt med mat eller
fòrvarer. Treverk som er behandlet med kreosot og som ikke lenger
skal brukes, skal leveres som farlig avfall.

Oppdatert deponiavgift

Stortingsvedtak: Foreslåtte avgiftssatser for 2012

Det har lenge vært forbudt å bruke kreosot for privatpersoner. Dersom
næringslivet i framtiden ønsker å bruke dette tjæreliknende stoffet til
treimpregnering, må de dokumentere at det ikke finnes alternativer.
Bruken av kreosot til treimpregnering er strengt regulert: All privat
bruk er forbudt. Det er forbudt å bruke kreosotimpregnert trevirke

Avgift på sluttbehandling av avfall - deponi
Deponering (kr/tonn)
Med disp. fra deponeringsforbudet
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284,00
470,00

skuffe

mat

4.000 Nm muttertrekker
Tyske Lösomat har utviklet en nyskapende, lett, nøyaktig og pålitelig batteridrevet
muttertrekker, med dreiemoment opptil 4.000 Nm. LDA- og LDW-serien (bildet) leveres
i ti forskjellige varianter, både i vinklet og rett utgave, i dreiemomentområdet 90 - 4.000
Nm.
Verktøyet benytter nyeste Li-Ion batteriteknologi som gir mye effekt og lang brukstid.
Ladetiden for et tomt batteri er mindre enn 45 minutter. Leveransen inkluderer to
batterier og en 230 Volts batterilader, skriver produktsjef Odd Johansen i Tech-Tools AS.

LED arbeidslys
LED som lyskilde er bedre utnyttelse av effekten enn halogen,
og utstyrene tåler hardere driftsforhold, skriver Rebato i en
pressemelding. Nå lanseres det mobile systemet Illuminator med
flere sammenkoplede enheter som sammen belyser et større areal.
Lyshodene er montert på mast som heves 1,7-2,7 meter over
bakkenivå og hver for seg gir like mye lys som en 500W halogensol,
mens bruk av 10 master trekker mindre effekt enn en eneste 500W
halogensol. Hvert lyshode gir lysstrøm på 3.000 Lumen. Tetthetsgrad
IP68, og drift via oppladbare batterier eller aggregat.

Ny vikplogserie
Engcon Norge lanserer nå en helt ny serie Drivex vikploger (bildet)
for traktor og hjullaster, VB 3200, VB 3700 og VB 4000 (bredde 320,
370 og 400 cm). En ny vingtype «kaster» snøen ved ploging. En helt
ny slitesko og hjulkonstruksjon er hentet fra Mählers nye snøploger.
Ekstrautstyret omfatter blant annet hydrauliske snøstoppere på begge
sider, og en kraftig snøføyk-beskytter. Ifølge en pressemelding skal
vikplogen ha satt salgsrekord i Sverige denne høsten med 500 solgte
eksemplarer. Drivex diagonalblad med tilsvarende breddeprogram har
samtidig fått ny konstruksjon (tidligere omtalt i Anleggsmaskinen).
Videre utvides Drivex produktprogram med bakmontert sandspreder
for mindre hjullastere og jordbrukstraktorer, opplyser Engcon Norge.

Ny supersuger
Landskapsentreprenør A. Markussen AS i Tromsø har anskaffet
en supersuger med ti ganger så stor kapasitet som en tradisjonell
slamsuger (bildet), og med slangedimensjon på opptil 200 med mer.
Bruksområdene og -mulighetene er uante innenfor suging, blåsing
og transport av våte og tørre masser, heter det i en pressemelding fra
landskapsentreprenøren. Maskinen opereres med basis i kontinuerlig
døgnvakt.
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Liugong med hold-bryter
På Liugong 906C-gravere som leveres i Norge har sikkerhetsbryteren på høyre sidekonsoll som skal
trykkes inn for å låse hurtigkoplingen, en egen hold-anordning (bildet). Dermed er det ikke nødvendig å
slippe venstre styrespak og bøye seg mot høyre for å bytte skuff eller redskap. I AMs 906C-test i nummer
7/8 opplever vår svenske maskintester det motsatte. Denne for ham ubekvemme svakheten er altså
modifisert på 906C-maskiner som brukes i det norske markedet.

Heldekkende frostvæske
Kjølevæsken ES Compleat (bildet) fra Fleetguard kan brukes til absolutt alle maskiner og motoriserte
kjøretøyer i maskinparken fordi den overholder kvalitetsstandarden ASTM D-6210. Det er en standard
for etylen glykolbasert kjølevæske og dermed fullt formulert og oppladet med tilsetninger for beste
beskyttelse av kjølesystemer også til tunge dieselmotorer. ES Compleat kjølevæske konsentrat blandes
50-50 med rent vann, og er dessuten blandbar med andre typer kjølevæsker, skriver importør Lekang
Maskin AS i en pressemelding.

”Pustende” arbeidshansker
Svenske Guide er ute med nye arbeidshansker for både håndverksbruk
(bildet) og for langt grovere tak. Hanskene produseres i et såkalt
funksjonsmateriale og  ”puster”, som det heter i pressemeldingen.
Samtidig skal de være både følsomme, ergonomiske, slitesterke
og tørker dessuten raskt etter vask. Guide-hanskene er bruksgradert og rett type er derfor lett å finne fram til i forhold til ulike
arbeidsoppgaver, heter det videre.

Nytt fra Scanlaser
Scanlasers helt nye Mikrofyn ML-23 enfallslaser (bildet) og ML24 tofallslaser erstatter ML3 og ML 4, men er bygget med samme
solide og sterke konstruksjon. Den mekaniske/optiske enheten er
montert inn i et 100 % vanntett aluminiums hus (IP68) som gir
holdbarhet og nøyaktighet. Begge har et stort bakgrunnsbelyst display
med brukervennlig meny, og kun et fem-knotts tastatur, ifølge en
pressemelding. ML-24 leveres også med siktekikkert og to-veis
fjernkontroll RC24; rekkevidde ca 60 meter. Med RC24 kan alle
laserens tastaturfunksjoner stilles om og/eller endres. Laserne har
+/- 15 % fall og 800 meter rekkevidde med nøyaktighet på 1,5mm pr.
30meter.

73 anleggsmaskinen 11-2011

Gjenvinning av en kilo plast
sparer to kilo olje.
Da sier det seg selv at det er viktig å kildesortere
emballasje som har inneholdt farlige stoffer.
Ved å kildesortere er du med på å ta ansvar for
miljøet, og bedriften din viser samfunnsansvar.

Thomas Stange Voksø,
Felleskjøpet
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på kanten VALGETS KVAL

En eldre kvinne sto på øvre dekk
på ferga og holdt fast på hatten
i vinden.
En observant mann registrerte
det hele og ville gjerne avhjelpe
et lite problem som angivelig
hadde oppstått. Han gikk fram
til henne så diskret han kunne.
- Jeg vil ikke virke frekk, men
vet De at skjørtet Deres blåser
opp?
- Ja, men jeg trenger begge
hendene for å holde hatten på
plass, svarte kvinnen.
- Men De er uten truse, og alt
vises nå når kjolen står rett til
værs, sa mannen.
- Min gode mann, alt der nede
er over 75 år gammelt. Hatten
kjøpte jeg i dag!

Sudoku
Løsning sudoku Anleggsmaskinen 10-11
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Side 1

Uniface RT300 borkroner finnes for hulldiameter mellom 51 og 152 millimeter

En perfekt kombinasjon
for fjellboring
Med lanseringen av RT300-serien borkroner, presenterer Sandvik en ny innovativ
kronekonstruksjon som gir store fordeler med tanke på livslengde og borsynk.
RT300-borkroner har Sandviks unike hardmetall XT48 (XT, Extra Tough) i stiftene,
og en unik universell kronefront – Uniface. Uniface finnes i en serie av tre nye,
patenterte universelle kronefronter, en for 51-64 mm borkroner, en for 66-96 mm
borkroner og en for 102-152 mm borkroner. Takket være kombinasjonen med XT48
hardmetallstifter og den universelle kronefronten behøver brukeren bare å velge den
mest hensiktsmessige stiften (sfærisk eller ballistisk) og den mest hensiktsmessige
kronekroppen (Vanlig eller Retrac), for å finne den optimale borkronen for oppdraget.
Sammen med Sandvik borstål sikrer du en effektiv og økonomisk boring.

www.sandviktamrock.no
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AM krøsset
Vinneren får fem flax-lodd.
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Adresse:
.............................................................................................................
Poststed:
.............................................................................................................

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen,
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 5. desember
merk konvolutten “Krøsset”
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Maskinentreprenører behøver ikke streve
med pensjon eller forsikringer lenger

Maskinentreprenørenes Forbund har allerede inngått en
fordelaktig avtale for deg med Storebrand.
Avtalen sikrer din bedrift gode pensjonsvilkår og forsikringer med gunstige betingelser.
47% av ansatte i MEF sine medlemsbedrifter har sin tjenestepensjon i Storebrand.
Vi tilbyr en profesjonell administrasjon, dyktige kundebehandlere og en egen bransjeside på
storebrand.no/mef. Dermed kan du senke skuldrene, vel vitende om at sikkerheten
bransjeavtalen gir deg nå, også garanterer deg en trygghet for fremtiden.

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

Kontakt oss på 08880 eller se storebrand.no/mef
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B-blad

Returadresse:
DB Partner AS, Pb 163, 1319 Bekkestua

DEN NYE D-SERIEN GRAVEMASKINER

EC250DL
EC300DL

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

Under utviklingen av fremtidens gravemaskiner har Volvo jobbet mye med hybridløsninger. Volvos ingeniører fant ut at mye av effekten man oppnår med hybrid kan
oppnås til en langt lavere kostnad ved hjelp av intelligent elektronisk styring av
hydraulikksystemet. For dette arbeidet er de belønnet med den høyeste utmerkelse
for teknologiutvikling i Volvo, og det er søkt beskyttelse av løsningene gjennom
flere patentsøknader. Systemet gir i korte trekk mindre effekttap i forbindelse med
svingbevegelsen, og reduserer trykktap i hele hydraulikksystemet.
Resultatet er opp til 19% lavere dieselforbruk pr. produsert tonn!
Dette merkes godt på totaløkonomien. Legger du til høy annenhåndsverdi, stort
utvalg av byttekomponenter og støtte fra landets best utbygde serviceapparat blir
regnestykket enkelt.

