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

Maskinentreprenører behøver ikke streve 

med pensjon eller forsikringer lenger

Maskinentreprenørenes Forbund har allerede inngått en 

fordelaktig avtale for deg med Storebrand.

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

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

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

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

bransjeavtalen gir deg nå, også garanterer deg en trygghet for fremtiden.
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Kontakt oss på 08880 eller se storebrand.no/mef
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Så lenge vi trenger 
biler vil vi forbedre 
vårt drivsto� 
Statoil var først ute med å tilsette biodrivsto�  i vanlig drivsto�  

i Norge. I dag tilsetter vi biodrivsto�  i all vår diesel i Norge 

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

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

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

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

www.statoil.nowww.statoil.no

For veien videre
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07 Caterpillar 308CCR, 1500 t, AC, skjær, 
rotortilt, HK, 2 skuffer, gummibelter. Kr. 
400.000,-. Ref. 3217.

05 IHI 35NX2, 3075 t, HK, skjær, hydr. bred-
ding. Kr. 150.000,-. Ref. 3238.

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

88 Scania 143, manuell, 3-veis tipp, brøy-
teutstyr. Kr. 115.000,-. Ref. 3264.

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

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

92 Kato Exceed HD-400, hydr. pusseskuffe, 
graveskuffe, HK, skjær. Kr. 295.000,-. Ref. 
3203.

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

06 Caterpillar M 313C, 5500 t, AC, skjær, 
sentralsmøring, 2-delt bom, rotortilt, HK, 
skuffe. Kr. 625.000,-. Ref. 3232.

08 MAN TGX 28.480, 320.500 km, para-
bel/luft, automat, hydraulikk, sandstrøere. 
Kr. 620.000,-. Ref. 3267.

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

08 Kraker m/Walking Floor, hydr. sideåpning, 
hydr. tak. Kr. 620.000,-. Ref. 3266.

05 Volvo FH 12 460, retarder, Copca 810 
kran, 75 t/m, 2005-modell, båtstøtter. Kr. 
1.100.000,-. Ref.nr. 3228.

07 Atlas 
Copco D7C-
11, 2100/720 
t, maskinsty-
ring, slipe-
maskin, 1838 
hammer. Kr. 
1.090.000,-. 
Ref. 3155.

Vi ønsker alle 
våre kunder  
en god jul og  

et godt nyttår!
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88 Scania 143, manuell, 3-veis tipp, brøy-
teutstyr. Kr. 115.000,-. Ref. 3264.

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

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

92 Kato Exceed HD-400, hydr. pusseskuffe, 
graveskuffe, HK, skjær. Kr. 295.000,-. Ref. 
3203.

01 Belos Trans Pro 54, 1810 t, strøkasse, 
snøplog, snøfres, feiekost, kjettinger.  
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06 Caterpillar M 313C, 5500 t, AC, skjær, 
sentralsmøring, 2-delt bom, rotortilt, HK, 
skuffe. Kr. 625.000,-. Ref. 3232.

08 MAN TGX 28.480, 320.500 km, para-
bel/luft, automat, hydraulikk, sandstrøere. 
Kr. 620.000,-. Ref. 3267.

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

08 Kraker m/Walking Floor, hydr. sideåpning, 
hydr. tak. Kr. 620.000,-. Ref. 3266.

05 Volvo FH 12 460, retarder, Copca 810 
kran, 75 t/m, 2005-modell, båtstøtter. Kr. 
1.100.000,-. Ref.nr. 3228.

07 Atlas 
Copco D7C-
11, 2100/720 
t, maskinsty-
ring, slipe-
maskin, 1838 
hammer. Kr. 
1.090.000,-. 
Ref. 3155.

Vi ønsker alle 
våre kunder  
en god jul og  

et godt nyttår!
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 ABS-forhandlere og salgsavdelinger fi nner du følgende steder:

 Hedmark/Oppland 
Storhamar Maskin A/S, Hamar 
Tlf: 62 53 20 63 Mob: 958 13 102
sto-ma@online.no

Vest- og Aust-Agder 
Sangvik Service A/S, Kristiansand 
Tlf: 38 10 70 20 Mob: 922 25 770
kjell@sangvik-service.no

Hordaland 
Gaassand Anleggservice A/S, Søfteland
Tlf: 56 30 11 00 Mob: 975 11 645
gaass-as@online.no

Troms & Finnmark 
ABS-MASKIN AS, v/Kjell Kjelstrup 
Tlf: 77 61 84 88 Mob: 913 65 660
kjell146@online.no

Møre og Romsdal 
Skorgen AS, v/Ken Skorgen 
Mob: 928 02 660
kontor@skorgen-as.no

Rogaland
Andreas Aarsvold
Mob: 975 64 345
a-aarsvo@hotmail.com

- gjør det igjen!
Denne gangen med Takeuchi TB23R

✓ Største lovlige kompaktgraver å kjøre på 
3,5 tonns henger

✓ Kan kjøres uten maskinførerbevis
✓ Kort hekk
✓ Kan brukes med rototilt
✓ Ekstremt tilgjengelig for service
✓ Meget stillegående
✓ Myk og rolig beltegang

ABS-MASKIN

Strandveien 20 A, 3050 Mjøndalen 
Tlf. 32 23 18 10 - post@abs-maskin.no
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Maskinentreprenører  
og Radon

Den radioaktive gassen radon har i alle år vært ganske stemoderlig 
behandlet av våre sentrale myndigheter til tross for den svært 
helseskadelige gassen med utspring i nedbrytingsprosessen av uran 
utsondres fra en rekke av de vanligste bergartene i Norge. Rundt 
175.000 boliger har så mye radongass innomhus at utbedring 
anbefales. Og ca. 450.000 nordmenn bor i disse boligene. 

Radon er ifølge Verdens Helseorganisasjon den viktigste årsaken til 
lungekreft, etter røyking. Statens Strålevern har gjort beregninger 
som tyder på at radon i boliger er hovedårsak til 14 prosent av alle 
nye tilfeller av lungekreft i Norge. Denne prosentandelen tilsvarer 
om lag 300 nye tilfeller hvert år. Vi skal ikke påstå at samtlige ender 
i dødsfall, men tallet er tross alt høyere enn antall drepte i trafikken. 
Sammenlikningen setter radongass i et videre perspektiv.
Selv om temaet sikring mot innsig av radon i nye bygninger lenge har 
hatt en sentral plass i regelverket, har ordlyden åpnet for flere og løse 
tolkninger uten entydige krav. Hva angår eksisterende bygningsmasse 
har likevel de fleste kommuner vært flinke til å organisere 
systematiske tilbud om målinger med anbefalte tiltak i etterkant. 

Den nye Plan- og bygningsloven er et vendepunkt i så måte. Nå er 
ansvarlig søker til ethvert byggeprosjekt forpliktet via lov til å besørge 
undersøkelse av grunnen for forurensning – herunder radon – og 
iverksette tiltak som hindrer farlig eksponering før bygging. Det betyr 
at det i neste omgang er den som utfører tomte- og grunnarbeidene 
ved et byggeprosjekt som mest sannsynlig vil utføre sikringstiltakene 
dersom målinger viser konsentrasjoner over fastsatte minimumskrav. 
I praksis betyr det at maskinentreprenørene får en viktig rolle iden 
framtidige kampen mot radon. 

I denne utgaven av Anleggsmaskinen bidrar en MEF-medlemsbedrift 
med mange års erfaring fra håndtering av radongass med et knippe 
råd og vink om hvem som har ansvar for hva i en byggeprosess, 
og hva maskinentreprenører med tomte- og grunnarbeider på 
arbeidsplanen må passe særskilt godt på, sammenholdt med et 
par-tre mulige fallgruber knyttet til radon slik den nye Plan- og 
bygningsloven foreskriver.

Ut over kompetansen som Statens Strålevern måtte sitte inne med, er 
det svært få institusjoner eller bedrifter som har førstehånds viten om 
målinger, evaluering og sikring mot radongass innomhus. Når radon 
og håndtering av den nå er underlagt lovverket er det derfor viktig at 
myndighetene sørger for å gi tilgang til denne kompetansen for alle 
aktørene som i det daglige kommer til å måtte stå for den praktiske 
delen av sikringsarbeidet. I motsatt fall er risikoen stor for at det raskt 
etableres cowboy-virksomheter også på dette området uten andre 
motiver enn å tjene raske penger.

 ABS-forhandlere og salgsavdelinger fi nner du følgende steder:

 Hedmark/Oppland 
Storhamar Maskin A/S, Hamar 
Tlf: 62 53 20 63 Mob: 958 13 102
sto-ma@online.no

Vest- og Aust-Agder 
Sangvik Service A/S, Kristiansand 
Tlf: 38 10 70 20 Mob: 922 25 770
kjell@sangvik-service.no

Hordaland 
Gaassand Anleggservice A/S, Søfteland
Tlf: 56 30 11 00 Mob: 975 11 645
gaass-as@online.no

Troms & Finnmark 
ABS-MASKIN AS, v/Kjell Kjelstrup 
Tlf: 77 61 84 88 Mob: 913 65 660
kjell146@online.no

Møre og Romsdal 
Skorgen AS, v/Ken Skorgen 
Mob: 928 02 660
kontor@skorgen-as.no

Rogaland
Andreas Aarsvold
Mob: 975 64 345
a-aarsvo@hotmail.com

- gjør det igjen!
Denne gangen med Takeuchi TB23R

✓ Største lovlige kompaktgraver å kjøre på 
3,5 tonns henger

✓ Kan kjøres uten maskinførerbevis
✓ Kort hekk
✓ Kan brukes med rototilt
✓ Ekstremt tilgjengelig for service
✓ Meget stillegående
✓ Myk og rolig beltegang

ABS-MASKIN

Strandveien 20 A, 3050 Mjøndalen 
Tlf. 32 23 18 10 - post@abs-maskin.no
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Etter en fullstendig ny gjennomgang anser Arbeidstilsynet både hogst-
maskiner og lassbærere som ”arbeidsutstyr for løfting av hengende last” 
slik bruksforskriften definerer, og at det derfor foreligger krav til årlig 
sakkyndig kontroll av utstyret.

Dette er en endring fra tidligere praksis som ble stadfestet av Direk-
toratet for Arbeidstilsynet i 2002 om periodisk kontroll, og som bransjen 
har forholdt seg lojalt til i mange år, ifølge Maskinentreprenørenes For-
bund (MEF) som i tillegg til å organisere nesten 2.000 maskinentreprenø-
rer også har en stor andel av landets skogsentreprenører under sine vinger. 
Den nye fortolkningen har følgelig ført til en god del uro blant de av 
MEFs medlemmer som berøres av endringen. MEF mener at Arbeidstil-
synets tolkning bygger på feil forutsetninger og misvisende definisjoner 
av moderne skogsmaskiner.
 
Ulik fortolkning
Forbundet har derfor bedt om et snarlig møte med Arbeidstilsynet for å 
diskutere saken. I påvente av en avklaring, er Arbeidstilsynet anmodet 

om å avvente endringer av den etablerte praktiseringen, heter det i en 
pressemelding fra MEF. I skrivende stund er en dato for et slikt møte ikke 
berammet. 
Sakens kjerne bunner i ny og ulik fortolkning av regelverket omkring 
krav til sakkyndig kontroll av skogsmaskiner. Arbeidstilsynet forklarer 
endringene i tilknytning til en tilsynssak der Arbeidstilsynet Midt-Norge 
varslet pålegg om sakkyndig kontroll fordi en 
virksomhet ikke kunne dokumentere at en lassbærer hadde gjennomgått 
årlig sakkyndig kontroll etter forskriften om bruk av arbeidsutstyr (bruks-
forskriften av 26. juni 1998 nr 608 § 53).
 
- Annerledes bruk
I tilbakemeldingen fra virksomheten ble det vist til et brev fra Direktora-
tet for Arbeidstilsynet datert 14. februar 2002, hvor det framgikk at hogst-
maskinene ikke var underlagt kapittel IX i bruksforskriften om sakkyndig 
kontroll av arbeidsutstyr.

Direktoratet begrunnet dette blant annet med at konstruksjonene og 

krav om sakkyndig 
kontroll
Hogstmaskiner og lassbærere underlegges nå krav om årlig sakkyndig kontroll i henhold til brukerforskrif-
ten. Arbeidstilsynet vil at de som kjører denne typen skogsmaskiner må kunne dokumentere at slik kontroll 
er utført i tråd med regelverket.
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Norgeodesi AS

GL 522
2-fallslaser med Grade Match 
som automatisk finner det aktu- 
elle fallet mellom to punkter. 
Leveres med fjernkontroll, 
lasermottaker med høyde-
angivelse i millimeter og  
oppladbare batterier. 

Nye UTS med  
6Hz åpning  
for maskinstyring
Trimble UTS kan nå som den 
tidligere ATS brukes mot alle  
3D maskinkontrollsystemer  
uansett merke. 

kompetanse- og 
utstyrsleverandøren

   - som er med hele veien! 

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

www.norgeodesi.no

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

 

Laser LL100
Helautomatisk planlaser med 
manuelt fall. Komplett i koffert 
med lasermottaker, stativ og 
nivellerstang.

3D maskinstyring fra Trimble

Alle priser er eks. mva.

23.500,-

Velg Trimble og få det 
mest integrerte, robuste og 
brukervennlige maskinstyrings-
systemet. Systemet er utviklet 
og spesifisert i samarbeid med 
de største maskinprodusentene. 
Snakk med oss for å få den beste  
3D konfigurasjonen til din 
maskin. GCS serien til Trimble 
passer alle maskintyper.

7.950,-

Alt i en koffert!

Ifølge et brev fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) til 
Direktoratet for Arbeidstilsynet skjer den pålagte kontrollen med 
lassbærere og hogstmaskiner i forbindelse med serviceavtaler 
med leverandører. Slike servicer blir som regel utført flere ganger 
i året, og MEF understreker videre at den aktuelle saken fra Midt-
Norge (se hovedsak, red. anm.) viser at direktoratets tolkning i 
det omtalte brevet av februar 2002 fortsatt blir lagt til grunn av 
eierne av disse maskinene. 
Men det er altså ikke nok, ifølge Arbeidstilsynet. 
- Den gjennomgangen Arbeidstilsynet nå har foretatt, viser at 
praksisen på området ikke er i samsvar med Arbeidstilsynets 
tolkning av regelverket i dag. Praksisen viser at hogstmaskiner 
og lassbærere ikke gjennomgår årlig sakkyndig kontroll etter 
bruksforskriften § 53, men periodiske kontroller, understreker 
regiondirektør Arne M. Feragen i Arbeidstilsynet Midt-Norge i et 
avklarende internt notat. 
Flere tilbakemeldinger i enkeltsaker har bidratt til at 
Arbeidstilsynet nå finner det betimelig å presisere gjeldende 
rettstilstand i forhold til begrepet sakkyndig kontroll av 
skogsmaskiner. Oppsummert kommer altså tilsynet til at en årlig 
sakkyndig kontroll av utstyret er nødvendig. 
Arbeidstilsynet ber samtidig om at Samarbeidsgruppen for 
sertifiseringsorganer (SGS) implementerer den nye fortolkningen 
av regelverket på området, og at det meddeles tilbake om hvordan 
dette vil bli gjort. 
- Arbeidstilsynet legger til grunn at SGS videreformidler 
denne tolkningen til berørte parter, skriver blant annet 
tilsynsleder Torgeir Alsaker i Arbeidstilsynet Midt-Norge til 
samarbeidsgruppen.  

mef: kontroll 
ved service
Det er ikke nok at skogsmaskinene underleg-
ges kontroll hver gang de er til service, mener 
arbeidstilsynet.

bruken av disse maskinene har vært annerledes enn for konvensjonelle 
kraner, samt at en risikobasert vurdering av dette utstyret tilsa at anven-
delsen av § 14 i bruksforskriften om periodisk kontroll var en tilfredsstil-
lende ordning for disse maskinene.
 
Ikke rettslig forankret
Men slik er det altså ikke lenger, dersom Arbeidstilsynet får det som de 
vil. Tilsynet har i stedet funnet behov for å komme med en presisering av 
gjeldende rettstilstand på området, fordi en ser at direktoratets begrun-
nelse i det aktuelle brevet ikke har rettslig forankring i bruksforskriften § 
53 første strekpunkt.

Arbeidstilsynet har derfor gått gjennom både bruksforskriften og prak-
tiseringen av regelverket vedrørende sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr 
for løfting av hengende last.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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meF haR oRdeT

Året 2010 synger snart på siste verset, og mange av oss 
har for lengst lagt planer som rekker langt inn i 2011. Vi 
i MEF ønsker oss selvfølgelig at så mange som mulig av 
medlemsbedriftene nå skal ha ordrereserver som gjør at 
de kan gå våren relativt rolig i møte. Men dette varierer 
nok veldig. Mer om situasjonen blant medlemsbedrif-
tene kan du lese et annet sted i dette bladet, i artikkelen 
om fakta og analysetallene som MEF presenterte 9. 
desember.

2011 rekker ikke å bli gammelt før Anleggsdagene 
med Leverandørmartn står for tur på Gardermoen fra 
18. til 20. januar. Tre dager med i alt fem seminarer, 
leverandørutstilling og sosialt samvær. Kort sagt: Noe 
for enhver smak. Jeg henviser til programmet som jeg 
regner med alle har fått. Har du ikke meldt deg på ennå, 
så skynd deg. Dette vil du ikke gå glipp av!

Men 2011 er jo så mye mer. Blant annet også valgår. 
Kandidater til kommunestyrer og fylkesting, ordfører- 
og fylkesordførerverv skal veies og vurderes. For MEF 
blir det en spennende utfordring å påvirke debatten og 
valgkampdiskusjonene til å dreie seg om tema som vi er 
opptatt av å sette fokus på. 

Der har vi to åpenbare fokusområder som til sammen 
angår et stort flertall av MEFs medlemsbedrifter. 
Det ene er at vi i MEF har tatt mål av oss om være et 
kompetansemiljø i forbindelse med Forvaltningsrefor-
men på vegsiden. Når det i 2011 er fylkestingsvalg, vil 
det være i MEFs interesse at satsing på fylkesvegene 
blir et hett tema i valgkampen. Vi må få fram at anleggs-
bransjen har kapasitet, og vi må bidra til å skape et press 
på fylkeskommunene om å satse på fylkesvegene for 
å utnytte den kapasiteten som er, slik at kapasiteten til 
vegbygging ikke blir bygd ned.

Det andre åpenbare fokusområdet for MEFs arbeid i 
forbindelse med valgkampen er vann og avløp. MEF har 
i et par år satt ekstra fokus på fakta, informasjon og næ-
ringspolitisk arbeid for å øke fornyingstakten av vann- 
og avløpsnettet i kommunene. Det vil være i MEFs 
interesse om vi klarer å sette VA på dagsorden som en 
viktig sak i valgkampen. Klarer vi det i noen utvalgte 
kommuner der behovet er stort, vil det også være nyttig 
for alle medlemsbedrifter som jobber med VA. For å 
kunne velge ut hvilke kommuner det skal satses ekstra 
på, må MEFs avdelingsstyrer rundt om i landet få for-
slag og innspill. Så mener du noe om dette: Kom igjen!

Snart er det jul, og jeg takker for godt samarbeid i 2010. 
Jeg håper at alle får noen rolige og avslappende dager 
med beina høyt hevet og ønsker alle en riktig God Jul og 
et Godt Nytt År.  
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JURidisk permittering av arbeidstakere

Permittering går ut på at arbeidstaker midlertidig blir løst fra arbeids-
plikten, samtidig som arbeidsgiver ikke lenger har lønnsplikt. Det er 
likevel ikke slik at arbeidsforholdet mellom den ansatte og bedriften 
opphører; arbeidstakeren som permitteres har både rett og plikt til å 
gjenoppta arbeidet når permitteringstiden er over. 

Bestemmelsene om permittering er i liten grad lovregulert. Unntaket 
er lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) 
som har regler om arbeidsgivers lønnsplikt de første dagene av 
permitteringsperioden. For øvrig er regler om permittering inntatt i 
mange tariff- og hovedavtaler, herunder i hovedavtalen mellom Mas-
kinentreprenørenes Forbund (MEF) og Landsorganisasjonen (LO). 
Disse reglene antas også å gi uttrykk for en etablert praksis og gjelder 
derfor generelt også der bedriften som permitterer ikke er omfattet av 
hovedavtalen. 

Det grunnleggende vilkåret for å kunne permittere er at det foreligger 
en ”saklig grunn”. Den typiske årsaken til permittering er manglende 
arbeid/ordrereserver eller at værforholdene (typisk kulde) fører til 
driftsstans. Vurderingstemaet domstolene vil foreta, er om permit-
tering skjer som ledd i arbeidet for å sikre virksomhetens fortsatte 
drift. Det stilles krav til at behovet er tidsavgrenset og nødvendig, 
og at det faktisk er reelle utsikter til bedring innen relativt kort tid, 
ofte nærmere angitt til 6 måneder. Dersom driftsinnskrenkningen er 
av mer permanent karakter, er det ikke adgang til å permittere. Da er 
nedbemanning ved oppsigelse den korrekte fremgangsmåten. Det stil-

les også krav om at permittering ikke på noe vis kan unngås ved hjelp 
av andre virkemidler, som for eksempel uttak av ferie eller opptjent 
avspaseringstid. 

Utvelgelse
Dersom virksomheten har saklig grunn til å permittere, blir det neste 
spørsmålet hvordan utvelgelsen blant de ansatte skal foregå. Også her 
må det foreligge en saklig begrunnelse. Det bør vurderes om rulleren-
de eller delvis permittering kan være en løsning for å redusere belast-
ningen for den enkelte arbeidstaker. Ofte vil de ansattes ansiennitet 
avgjøre hvem som permitteres, men ansiennitetsprinsippet kan fravi-
kes dersom det er en saklig grunn for det. Ofte vil det være naturlig å 
se hen til arbeidstakernes kompetanse og fleksibilitet ved utvelgelsen.

Særlig om sykmeldte arbeidstakere
Det kan oppstå behov for å permittere også sykmeldte arbeidstakere. 
Selv om disse som hovedregel ikke er lønnsmottakere under sykefra-
været, kan det tenkes at for eksempel usikkerhet om når de er ventet 
tilbake kan innebære behov for å permittere. I motsetning til i oppsi-
gelsessituasjoner, har en sykmeldt arbeidstaker ikke noe særskilt vern 
mot permittering. Permittering kan dermed varsles og gjennomføres 
på lik linje som for de andre ansatte. Den ansattes sykepengerettighe-
ter etter folketrygden vil avhenge av om vedkommende blir sykmeldt 
før, i eller etter at permitteringen er iverksatt. 

Formkrav
Før  permitteringsvarsel gis, skal arbeidsgiver konferere med de til-
litsvalgte. Det skal orienteres om hvorfor permittering anses som 
nødvendig, og om hvilke arbeidstakere man planlegger å permittere. 
Det skal føres protokoll fra møtet. 

Varsel om permittering skal som hovedregel gis skriftlig til den en-
kelte arbeidstaker (jf. § 8-4 i hovedavtalen) minimum 14 kalender-

Som vanlig på denne tiden av året mottar juridisk avdeling i MEF en rek-
ke henvendelser fra medlemsbedrifter som har spørsmål til regelverket 
for permittering. 
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dager før permitteringen skal iverksettes. Fristen regnes fra varselet 
har kommet frem til arbeidstakeren. I varselet skal sannsynlig lengde 
på permitteringsperioden angis. Dersom dette ikke er mulig å fastslå, 
skal behovet for fortsatt permittering tas opp med den tillitsvalgte 
senest innen 1 måned har gått. Slike drøftelser skal deretter finne sted 
hver måned, om partene ikke blir enige om noe annet. 

I enkelte tilfeller der permitteringen skyldes uforutsette hendelser som 
ulykker, naturskade og lignende, reduseres varslingsperioden til kun 2 
dager. Merk likevel at det skal mye til før en slik hendelse anses å ha 
inntruffet.  

Arbeidstakere som blir permittert, skal få skriftlig bevis fra arbeids-
giver. Beviset skal angi grunnen til permitteringen og permitteringens 
sannsynlige lengde. 

Lønnsplikt og dagpenger under permittering
Det følger av lov om lønnsplikt under permittering av 6. mai 1998, 
nr. 22, at arbeidsgiveren har en tidsbegrenset lønnsplikt under per-
mitteringen. Hovedregelen er at arbeidsgiveren har en lønnsplikt i 5 
dager for arbeidstakere som er heltidsansatt. Dersom permittering er 
iverksatt som en følge av naturhendelse, ulykke el., er det ingen ar-
beidsgiverperiode overhode. Etter at arbeidsgiverperioden har utløpt, 
overtar NAV kostnadene for den permitterte ved å yte dagpenger. 
Størrelsen på dagpengeutbetalingen er den samme som for dagpenger 
under arbeidsløshet. 

Permitteringen kan vare opptil 52 uker innenfor en løpende 18 må-
neders periode. Etter trygdeperioden faller lønnsplikten tilbake på 
arbeidsgiver.  

Avbrytelser av permitteringsperioden
Det kan tenkes at det underveis i permitteringsperioden dukker opp 
enkelte jobber. Det er mulig å ta den permitterte arbeidstakeren inn 
igjen i inntil 6 uker. Dersom arbeidsperioden overstiger 6 uker, anses 
det som ny permittering om driftsinnskrenkninger på nytt fører til be-
hov for å permittere. Da må det på ny gjennomføres drøftelser, sendes 
varsel samt utbetales lønn i arbeidsgiverperioden. 

Oppsigelse i permitteringsperioden
Arbeidstaker som er permittert, er fortsatt tilknyttet virksomheten. 
Arbeidsgiveren kan si opp arbeidstakeren ved vanlig oppsigelsesfrist, 
men da slik at arbeidstakere har rett til å motta ordinær lønn og utføre 
arbeid i oppsigelsestiden.

Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinn-
skrenkninger eller driftsstans, kan selv si opp sitt arbeidsforhold med 
en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir 
mottatt av arbeidsgiveren. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelses-
frist som følger av loven eller av den enkeltes arbeidsavtale, jfr. aml. 
§ 15-3.

advokat
I TONE c. GULLIKSEN

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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sTaTisTikk anleggsindeks

moderat vekst i bygge- og 
anleggsnæringen
Produksjonen til bygge- og anleggsnæringen steg med 1,4 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år.

Skogsmaskinindeksen 
Skogsmaskinindeksen (NB! Ingen tabell her – vi venter på den nye –  
se nedenfor)

Skogsmaskinindeksen er under revisjon fram til nyttår 2010/2011. 
MEF anbefaler å bruke maskinindeksen i mellomtiden. Ny 
skogsmaskinindeks forventes å foreligge for 1. kvartal 2011. har du 
spørsmål, ta kontakt med MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes, stein.
gunnes@mef.no, tlf. 22 40 20 25.

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

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet
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Produksjonsindeks

Anleggsmaskinindeksen

Grunnarabeid/bygging av veger og jernbaner

Den ligger 0,3 prosent over nivået i 3. kvartal 2009, ifølge 
sesongjusterte tall. 

Det er en liten økning i den totale produksjonen til bygge- og 
anleggsnæringen for andre kvartal på rad, når vi tar hensyn til normale 
sesongvariasjoner. 

Anleggsvirksomheten opp 6,2 prosent
Anleggsvirksomheten økte mest i 3. kvartal, med 6,2 prosent, etter en 
nedgang på 2,7 prosent i foregående kvartal. Anleggsproduksjonen 
var 2,9 prosent høyere i 3. kvartal i år enn på samme tid i fjor.

Byggevirksomheten steg med 1,0 prosent det siste kvartalet og 
ligger 0,3 prosent lavere enn på samme tid i fjor, ifølge sesongjusterte 
tall.

Kilde SSB
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Vi har over 20 års erfaring og mer enn  
400 entreprenører som kunder.

Våre løsninger for maskinentreprenører gir deg: 

Daldata Oslo As er en av Visma’s største forhandlere. Vi har mer enn 20 års erfaring med utvikling og  
leveranser av økonomiløsninger. Vi har nærmere 1500 kunder i Norge, hvorav ca 400 er entreprenører. 

Ta kontakt med Harald Gran på telefon 46 400 518 eller mail: harald.gran@daldata.no.  Du finner mer  
informasjon om våre løsninger for entreprenører på www.daldataoslo.no.

Daldata Oslo As
Karoline Kristiansensvei. 2, 0661 Oslo

tlf: 48 00 22 22 
oslo@daldata.no

www.daldataoslo.no

  

        • Komplett økonomisk oversikt på prosjekter som kan inndeles i hovedprosjekt,  
       delprosjekt og aktiviteter.                      

• Fakturering mot prosjekt, fast pris eller regningsjobber etter medgått tid og materiell.

• Komplett regnskap med reskontro.

• Timeregistrering for ansatte og maskiner (via web, mobil og SMS med minTimeliste).

• Elektronisk bilagshåndtering.

• Integrasjon mot e-Pocket Handyman for timeregistrering, materielluttak og  
       dokumentasjon.

Fakturering, prosjekt-, og økonomi-
styring for maskinentreprenøren

For oss har det vært en selvfølge at våre skogsmaskiner har 
hatt 8 hjul i 20 år. Åtte hjul i kombinasjon med belter og 
ett perfekt tyngdepunkt medfører en optimal bæreevne, og 
hogstmaskinen er dermed meget skånsom mot skog og mark. 
Med de spesifikasjonene som våre maskiner leveres med, får 
du mye igjen for investeringen. Dette kan du lese mer om 
på www.gremo.com

Det er gammelt nytt at 
vår hogstmaskin har 8 hjul

+46 346 605 15 · www.gremo.com

Vi har hatt 8 hjul på våre hogst-

maskiner siden 1989. Først nå kommer 

våre konkurrenter etter.

Stabiliteten i lengderetningen, lar 
deg arbeide i bratte bakker med full 
rekkevidde.

Alle prater om den gode oversikten fra 
førerhuset. Sammenlign selv! Og se hva 
man arbeider med er en rettighet.
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- Einari Vidgrén vil bli sterkt savnet. Ponsse betydde alt for Einari. 
Hans verdisyn og driftsprinsipper for selskapet var så tydelige at de 
ikke etterlater noen tvil om hvor veien skal gå videre, skriver den nye 
styrelederen Juha Vidgrén etter omorganiseringen av selskapet i et 
minnebrev til kundene.
- Troen på fremtiden til selskapet har alltid vært sterk, og det vil den 
også være i tiden som kommer. Ponsses historie er en historie om 
hardt arbeid og et sterkt verdisyn. Det er en ære for oss å kunne fort-
sette driften av selskapet i samme ånd som Einari har gjort det helt fra 
starten av.
Videreføring
Ponsse kommer til å videreføre Einari Vidgréns ideer.
- Driften fortsetter i samme retning som før, supplerer president og 
adm. dir. i Ponsse, Johu Nummela, i det samme skrivet. 
En bestemt og renhårig tiltaksvilje skal fortsatt være grunnlaget for alt 
vi gjør, heter det videre.
- Ponsse har alltid hatt en profilert eier, og denne tilnærmingen skal vi 
ikke endre på. Vidgrén-familien er fortsatt hovedeieren av Ponsse, og 

selskapet kommer, også i fremtiden, til å være et familieforetak med 
en sterk forankring i Finlands distrikter. Ponsse skogbruksmaskiner 
vil både nå og i fremtiden bli produsert i Vieremä av profesjonelle og 
engasjerte medarbeidere, skriver de to. 
Omorganisering av styret
Som en følge av bortgangen til styreleder, har styret i Ponsse blitt 
omorganisert. Juha Vidgrén (40) ble enstemmig valgt som styreleder, 
og Heikki Hortling (59) ble utnevnt som nestleder. 
Ingen endringer vil finne sted i den operative ledelsen av selskapet. 
Juho Nummela, president og administrerende direktør, fortsetter å ha 
ansvaret for å implementere selskapets strategi samt utviklingen av 
virksomheten, og Jarmo Vidgrén, salgs- og markedsdirektør, er an-
svarlig for selskapets salg, markedsføring og vedlikehold på et globalt 
nivå. Ledelsesgruppen i selskapet forblir uendret, meddeler de to, og 
finner anledning til å sitere Einari Vidgren: 
”Vi holder det vi lover.” Typisk for grunnleggeren av selskapet – det 
å skape en god fremgang sammen med våre kunder, er det vi gjør og 
tror på.

ponsse-gründeren er død

Einari Vidgrén, styreleder og 
grunnleggeren av Ponsse Plc, gikk 
plutselig bort 26. oktober 2010. Sel-
skapets ledelse er til en viss grad 
omorganisert.

dypt savnet Gründe-
ren av Ponsse, Einari 
Vidgrén, døde plutse-
lig 26. oktober.
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Anleggsdagene 2011

TIRSDAG 18. JANUARKvalitetssikrings-, HMS- og jussdagen 

ONSDAG 19. JANUARSamferdselsdagen 

TORSDAG 20. JANUARVA-dagen
Sprengningsdagen
Ressursgjenvinningsdagen

ALLE DAGER
Leverandørmartn

VA-dagen

Sprengningsdagen

Kvalitetssikrings-, HM
S- og jussdagen 

Ressursgjenvinningsdagen

Sam
ferdselsdagen

Velkom
m

en 

Leverandørm
artn 

Meld deg på her: 
www.anleggsdagene.com

Påmelding snarest!

Clarion Hotel Oslo Airport, 
Gardermoen 18. - 20. januar 2011

Annonse_anleggsdagene2011_185x130.indd   1 01.11.10   13.14
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Rishaug Anleggsmaskiner AS i Trondheim har til nå vært offisiell im-
portør av New Holland etter avtale med New Holland construction. 
Agenturet overtas fra 1. januar av Rosendal Gruppen gjennom et heleid 
datterselskap som heter New Holland, men som markedsføres under 
Rosendal Maskin.
- Det er ikke hver dag et slikt agentur blir tilgjengelig, og vi så en unik 
mulighet til å få nye kunder og vekst på samme tid, sier daglig leder Ole 
Marius Rosendal (bildet) i en pressemelding. Rosendal har fra før en 
rekke velkjente maskinmerker på paletten; som JcB, Doosan, Doosan 
Moxy og Bobcat. Flere av de respektive produsentenes maskintyper 
konkurrerer i det samme markedet. Ole Marius Rosendal mener likevel 
at representasjonen av så mange produsenter ikke vil by på problemer.
- Strategisk betyr dette nye agenturet at vi får et bredere grunnlag for å 

videreutvikle tjenestene våre på ettermarkedet. Og ved å bruke samme 
servicenettverk for alle merkene våre oppnår vi en synergieffekt som 
kommer kundene til gode. Markedsføring og salg vil fungere separat i 
forhold til de ulike merkene, sier han.
Også administrerende direktør Gorm Beck i Rishaug Anleggsmaskiner 
sier seg svært tilfreds med løsningen for New Holland-maskinene. Di-
rektør Markus Meyer for New Holland i Baltikum, Norden og BeNeLux 
ser på sin side fram til videre utvikling i Norge sammen med den nye 
samarbeidspartneren som holder til i Askim.
- Vi takker samtidig Rishaug Anleggsmaskiner for profesjonell håndte-
ring av vårt maskinmerke gjennom mange år, og en ryddig avvikling av 
importøravtalen med New Holland construction, skriver  Meyer i pres-
semeldingen.

rosendal overtar 
neW Holland

Med overtakelsen av New Holland mener Rosendal Gruppen at selska-
pet i 2011 blir en av Norges aller største leverandører av anleggsmas-
kiner.

Mangfold New Holland inngår fra 1. januar 2011 i Rosendal Maskins fra før omfattende portefølje av anleggsmaskiner, daglig ledet av Ole 
Marius Rosendal.   
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a, du hørte riktig. Vi har stor tro på anleggsbransjen og inngikk 
avtale med Tveito Maskin om dette store oppdraget som reg-
ningsarbeid, altså basert på timepriser for bruk av mannskaper 
og maskiner. Og i stedet for å overlate tredje byggetrinn av 
Stoppenkollen boligfelt med 123 tomter til en profesjonell 

utbygger, er vi ti grunneiere som har kuttet ut akkurat det mellomleddet 
og overtatt rollen som utbygger selv. Alt i alt bærer vi altså all risiko på 
egne skuldrer, sier en av de ti grunneierne, Kjell Olav Rebne til Anleggs-
maskinen.

Omforente løsninger
Men en såpass høyst ukonvensjonell løsning krever tett oppfølging. Ti 
grunneiere kan lett komme opp i en eller flere situasjoner der de ender 
opp med ti ulike meninger.
- Vi har engasjert en særskilt og uhildet byggeleder, Siv. Ing Trond Thor-
valdsen AS som har mandat til å styre det hele, og eventuelt å skjære 
gjennom under veis med løsninger alle parter kan stå inne for. Og vi 
avholder jevnlige byggemøter med alle involverte til stede. Slik kommer 
vi alltid fram til omforente løsninger dersom noe skulle dukke opp, både 

TilliTsFUllT 
RegninsaRBeid
J
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TilliTsFUllT 
RegninsaRBeid

Tveito Maskin AS har tatt på seg 
samtlige grunnarbeider for etappe 

tre ved Stoppenkollen boligfelt i Lier 
med en ramme på 19 millioner som 

regningsarbeid. Særlig større tillit enn 
det er det vel knapt mulig å ha til en 

maskinentreprenør.

vi som utbygger og Tveito Maskin som utførende entreprenør for de 
omfattende grunnarbeidene, forklarer Rebne.
Intet anbudskrav
Fordi hele utbyggingsprosjektet dreier seg om en helt privat iverksatt 
affære, stilles det ikke noe formelt krav om at oppdraget måtte legges ut 
på anbud.
- Vi hadde anbudskonkurranse for de to første byggetrinnene her oppe, 
og det gikk for så vidt helt greit. Men i kjølvannet av finanskrisen for to 
år siden gikk det veldig tregt å få satt planene for byggetrinn tre ut i livet 

på vanlig måte via utbyggingsselskaper og entreprenører, sier grunneier-
representant Knut Eilert Sørnes.
Men finansinstitusjonene så fortsatt positivt på prosjektet, og folk som 
ønsket å kjøpe boliger på Stoppenkollen ville har langt større fart i sa-
kene, ifølge Kjell Olav Rebne.
- Så vi begynte å undersøke andre muligheter.

Fordeler kontra risiko
Via jungeltelegrafen, bekjentskaper, lokale nettverk og ryktebørsen for 

I rute Trond Thorvaldsen og Hallgeir Lie konstate-
rer at grunnarbeidene på Stoppenkollen i Lier går 

som planlagt.
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øvrig fikk grunneierne tips om Trond Thorvaldsen som erfaren byggele-
der, og at Tveito Maskin i Lunde i Telemark hadde godt renommé og 
dessuten satt på både ledig kapasitet og kompetansen som trengtes.
Partene møttes og endte til slutt opp med en forretningsmodell som er 
svært uvanlig for et så stort oppdrag, men som alle sier seg fornøyd 
med.
- Så langt har alt gått etter planen. Risikoen er selvsagt større enn om 
vi skulle overlatt alt til en proff utbygger, men det finnes klare fordeler 
med denne formen for organisering også. Beslutningsprosessen er ras-
kere, og grunneierne har et større inntjeningspotensial dersom planene 
lykkes fullt ut. Og maskinentreprenøren kan spare inn både tid og pen-
ger hvis vi hele tida ser etter enda mer effektive måter å løse oppgaver 
på. Så langt er prosjektet i rute med så vel framdrift som budsjett, og alt 
ligger an til å være i mål i mai 2011 som planlagt, sier Trond Thorvald-
sen.

Mange fallgruber
Prosjektleder Hallgeir Lie i Tveito Maskin AS er klar over usikkerhets-
momentene som følger med regningsarbeid med så store rammer til 
faste timepriser. Fallgrubene kan lure både her og der.
- Kostnadene kan rulle raskt på, og kanskje raskere enn det som bra er i 
forhold til rammene. Men det er også mulig å komme rimeligere i havn 
dersom vi klekker ut enklere og bedre løsninger under veis enn det som 
er prosjektert, slik Thorvaldsen påpeker, sier Hallgeir Lie
Tveito Maskin gikk svært grundig gjennom prosjektet ført i pennen av 
Asplan Viak AS før bedriften kalkulerte opp til et økonomisk nivå, og 
kom til slutt fram til en total kostnadsramme på 19 millioner kroner for 
arbeidet.
- Den satser vi på å holde, men det kan selvsagt dukke opp utforutsette 
ting under veis, og da må vi diskutere oss fram til løsninger og inndek-
ning av ekstrakostnader på samme måte som en hvilken som helst 
annen utbygger/entreprenør måtte gjøre, sier Hallgeir Lie, som mener 
grundig oppfølging og supertette bånd til utbygger og byggeleder i 
hverdagen er alfa og omega for å klare å holde budsjettet.

Innholdsrikt regningarbeid
Hallgeir Lie og anleggsleder Lennart Ahlfors i Tveito Maskin satte 
i gang rundt 1. mai i år med bygging av om lag 3.000 meter vei og 
grøftearbeider med legging av i alt 9.000 meter vann,- avløps- og 
overvannsledninger sammenkoplet med rundt 100 kummer, inkludert 
utstikk til hver enkelt prosjekterte boenhet.
- Jobben omfatter også håndtering av rundt 30.000 m3 masser med full 
utskifting av mye leirholdig grunn. Det er blitt en del sprenging også, 
sier Lennart Ahlfors, som til daglig holder styr på ni til ti mann utrustet 
med seks beltegravemaskiner – den største på 28 tonn, en hjullaster 
med full redskapspakke, en middels tung bulldoser rigget for lavt mark-
trykk og diverse valser og vibroplater.

ekstra oppdrag?
Oppdraget passet fint inn i opplegget Lunde-bedriften la opp til for å 
håndtere følgene av finanskrisen som da viste seg å være noe på hell.
- Vi hadde planlagt for et roligere marked uten å måtte si opp noen av 
de ansatte, og med blikk for oppdrag litt utenfor regionen vi vanligvis 
dekker. Så da dette dukket opp passet det hele som hånd i hanske, sier 
Hallgeir Lie.
De som har kjøpt tomter får tilgang til å forberede oppsetting av boliger 
på deler av feltet nærmere jul. Fordi Tveito Maskin allerede er på plass 
med både maskiner og mannskaper ser Lie og Ahlfors for seg gode 
muligheter for ekstraoppdrag.
- Det må gjøres en god del maskinarbeid og annet i tillegg i regi av 
kjøperne av hver enkelt tomt før husene kan bygges. Her ser jeg gode 
muligheter for å få nye oppdrag av husbyggere ettersom vi allerede er 
på plass og kan flette annet arbeid inn i oppgavene våre på hovedfeltet. 

kontroll Lennart Ahlfors gjør alt han 
kan for at mannskaper og maskiner 
i Tveito Maskin AS jobber innenfor 

rammen på 19 millioner kroner.
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Samhold på prøve
For Tveito Maskin utgjør det i praksis ingen særlig forskjell at utbygger 
og oppdragsgiver består av ti grunneiere.
- Grunneierne har ansvar for å utføre og stå for akkurat det samme som 
en profesjonell utbygger. Den største utfordringen deres er nok å holde 
sammen i tykt og tynt selv om en eller flere kommer mer ugunstig ut av 
vedtak og beslutninger under veis enn andre, tror Hallgeir Lie.
Ut over hyppige byggemøter og tett oppfølging har grunneierne for 
lengst blitt drevne i oppgaven. Det er gått sju-åtte år fra reguleringspla-

nen for Stoppenkollen ble vedtatt til alt var klart for oppstart.
- Vi har vært innom 30 høringsinstanser, blant annet fuglekikkere, kli-
mautredere og verneinteresser innen skog og fjell. Og vi har brukt mye 
penger på å undersøkelser av mulige fornminner i området: Så dette 
er en rolle vi etter hvert mestrer aldeles utmerket, sier Kjell Olav Rebne.

Tekst og foto
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metervare Torgrim Espedalen jobber til daglig med montering av i alt 9.000 
meter rør i grøftene på Stoppenkollen.

Tilpasset Islendingen August Larusson kjører vanligvis cat-
doseren rigget for lavt marktrykk. Her i samtale med Lennart 
Ahlfors.

Utskifting Grøfte- og rørarbeidene på Stoppenkollen innebærer mye utkjøring av leirholdig grunn og innkjøring av beskrevne masser. 
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Ivar Tanum Entreprenør AS i Lier har jobbet tett med radonproblematikk 
siden tidlig på 1980-tallet, og bekrefter at den nye Plan- og bygningslo-
ven innebærer visse endringer i forhold til hvordan man som aktør må 
forholde seg til radon.
- Endringene er på mange måter innskjerpet, og dessuten lovfes-
tet, og må derfor i høyeste grad tas på alvor, sier daglig leder Ivar 

Andreas Tanum til Anleggsmaskinen.
De aller fleste maskinentreprenører i Norge har utført eller vil komme 
til å utføre oppdrag i sammenheng med grunn- og tomtearbeider for nye 
bygg, det være seg boliger eller næringsbygninger.
Men hvordan skal de håndtere de ulike problemstillingene som knyttes til 
den radioaktive gassens tilstedeværelse, og samtidig håndtere regelverk, 

tar radon på alvor
Deler av forskrifter om og tiltak mot den radioaktive gassen radon har lenge 
vært såpass løst formulert at det har åpnet for ulike tolkninger. I den nye Plan- og 
bygningsloven har helseskadelig radon fått langt større oppmerksomhet, noe som 
igjen betyr nye utfordringer for alle som driver mye med grunn- og tomtearbeider – 
altså maskinentreprenørene. 
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forskrifter og lover som framgår av den nye Plan- og bygningsloven? Og 
hvem sitter med ansvaret dersom noe går galt senere?

entydig tolkning
Den nå omrullerte Plan- og bygningsloven fra 1997 med tilhørende tek-
nisk forskrift TEK -97 er i forhold til Radon endret i kapitlene om miljø 
og helse, og ytre miljø.
- En viktig endring omkring ytre miljø i den nye TEK -10 er at det nå skal 
undersøkes om det er forurensinger i grunnen. Og i kapittelet om miljø og 
helse heter det nå at det skal etableres radonsperre mot bygninger som er 
beregnet for varig opphold. Begrepet skal er altså tungtveiende i den nye 
teksten, og denne kan altså ikke lenger tolkes på andre og enklere måter, 
sier Ivar Andreas Tanum.
Det første punktet innebærer at det ved planlegging av byggverk skal 
undersøkes om det finnes forurensninger i grunnen, radon inkludert, og 
at den slags skal behandles i samsvar med forskrift om begrensning av 
forurensning.
- Det er alltid ansvarlig søker for prosjektet som skal sørge for at alle 
tiltak i forhold til forurensning utføres og dokumenteres. Men ansvarlig 
søker er alltid avhengig av en eller flere eksterne aktører for å gjennom-
føre tiltakene. Maskinentreprenører er gjerne en aktør som driver med 

I front Ivar Andreas Tanum 
leder en av ytterst få bedrifter i 
Norge med førstehånds kunn-
skap om måling, håndtering og 
sikring mot radon.

spesialist Ivar Tanum Entreprenør (ITE AS) sikrer mot radon ved 
sprøyting av tokomponent radonsperre på såle ved Nye Hadeland 
videregående skole på Gran. (Foto: ITE AS)

”den nye plan- og 
bygningsloven setter 
mer fokus på radon”
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grunn- og tomtearbeider. De må derfor holde tunga rett i munnen og 
sørge for skikkelig dokumentasjon hele veien, for det finnes noen fallgru-
ber, sier Tanum.

Tilkjørte masser
En slik fallgrube er knyttet til bruk av pukk, grus eller andre typer til-
kjørte masser fra eksternt leveringssted og/eller leverandør i det aktuelle 
prosjektet, det være seg en boligtomt, et helt boligfelt eller næringsbygg. 
- Det kan godt hende målinger på den aktuelle tomta isolert sett viser 
radonkonsentrasjoner under grenseverdiene som krever tiltak. Men det 
hjelper ikke stort dersom tilkjørte masser utsondrer radon i mengder som 
overskrider de samme grenseverdiene, sier Tanum.
Altså: Sørg alltid for komplett dokumentasjon på at radonkonsentrasjonen 
i tilkjørte masser ligger innenfor minstekravene som stilles der massene 
skal brukes.
Entreprenører som benytter masser fra eget, men likevel eksternt pukk-
verk/anlegg må for all del ikke glemme å besørge tilsvarende dokumenta-
sjon overfor byggherre eller oppdragsgiver, med kopier godt bevart i egne 
arkiver.

senere aktivisering
En maskinentreprenør med ansvar for å utføre grunnarbeidene på en 

byggetomt har flere tiltaksmetoder å velge fra for å holde radongassen 
utenfor bygningskroppen. Som regel er disse beskrevet av oppdragsgiver, 
men det er greit å ha litt oversikt selv også. For vilkårene er entydige:
- Ifølge den nye Plan- og bygningsloven skal, og jeg gjentar skal – en ny 
bygning prosjekteres og utføres med forebyggende tiltak som begrenser 
innstrømning av radon fra grunnen. Radonkonsentrasjonen i inneluft skal 
ikke overskride 200 Bq/m3, sier Tanum. 
Ifølge lovteksten skal også flere vilkår være innfridd i klartekst:
Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. 
Og bygning beregnet for varig opphold skal legges til rette for tiltak i 
byggegrunnen som kan aktiviseres når radonkonsentrasjonen i inneluft 
overstiger 100 Bq/m3.
- Det siste for eksempel ved hjelp av vanlige drensrør i plast med mulig-
het for framtidig tilkopling av avsug som vil danne et undertrykk i sys-
temet. Rørene anlegges horisontalt under betongsålen til en ny bygning 
med luftespaltene ned. Et slikt system kan aktiviseres senere som et bi-
drag til å hindre at radonkonsentrasjonen innomhus overstiger gjeldende 
maksverdi på 200 Bq/m3.

Tokomponent membran
Radonsperre mot grunnen er som basistiltak en fysisk membran i form av 
ferdig produsert tetningsduk, eller som en flytende tokomponent mem-

Under domkirken Oppdragsgiver Skutle AS fjernet uønskede bergarter fra grunnen under Oslo domkirke før Ivar Tanum Entre-
prenør iverksatte varige sikringstiltak mot radon. (Foto: ITE AS)
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bran i væskeform som sprøytes rett på betongsåle/fjellgrunn med påføl-
gende herding. Ivar Tanum Entreprenør er eneleverandør og spesialist på 
nettopp denne metoden som nå foreskrives av flere og flere utbyggere.
Det seneste store oppdraget med tokomponent radonsperre var ved Nye 
Hadeland videregående skole på Gran. Firmaet hadde også et omfattende 
oppdrag med tokomponent radonsperre under restaureringen av Oslo 
domkirke nylig.  
- Ut over bruk av membran er det uhyre viktig å tette alle åpninger inn i 
bygningen der gassen kan tenkes å trenge inn. Her er inntaksåpningene 
for vann/avløpsrør og tele/mediakabler viktige kilder til innstrømning av 
radongass. Og grøfter som er stabilisert med pukk og singel vil fungere 
som porøse kanaler for gass inn mot bygningen. En enkelt anlagt leirebar-
riere tvers over grøfta vil som regel effektivt stanse strømningsveien for 
gassen, opplyser Tanum.

Livsviktig dokumentasjon
Maskinentreprenører som tar på seg grunnarbeidsoppdrag for nyoppfø-
ring av bygg vil som regel ikke komme i befatning med andrelinjetiltak 
mot radoninnstrømning i allerede eksisterende bygg. Den nye plan- og 
bygningsloven skiller som før mellom tiltak i forhold til ny og eksiste-
rende bygningsmasse. Ivar Andreas Tanum løfter likevel pekefingeren for 
enda et viktig råd til kolleger som driver med grunn- og tomtearbeider.

- Før et komplett bygg står ferdig til bruk har mange bransjer vært innom 
med folk til å utføre forskjellig typer oppdrag, det være seg rørleggere, 
elektrikere, maler- og tapetserere og mange andre. Det finnes ingen ga-
ranti for at disse arbeidene ikke vil påføre tidligere anlagte membraner 
eller andre fysiske mottiltak mot radon skader, slik at de ikke lenger 
fungerer som forutsatt. Det er derfor uhyre viktig at maskinentreprenøren 
sørger for full dokumentasjon på og kvittering for at alle spesifikasjoner i 
tilknyting til arbeidsbeskrivelser og tiltak mot radon er 100 prosent kom-
plett og innfridd, og alltid før folk fra en annen bransje inntar bygget med 
utstyr og redskap, sier Ivar Andreas Tanum.

Tekst og foto
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Tett Tokomponent radonsperre ble påført før byggingen av Nye Ha-
deland vgs startet i vår, noe den nye Plan- og bygningsloven påleg-
ger. (Foto: ITE AS) 

20 ÅRs kamP moT 
Radon
Ivar Tanum Entreprenør AS ble etablert i 1970 og 
startet opp med bransjerettet radonproblematikk 
tidlig på 1980-tallet og satser på høy kompetanse 
innen fagfeltet. 

To av bedriftens 17 ansatte er radonkonsulenter utdannet ved 
Statens Strålskydds Institut i Stockholm. En viktig hovedgrunn til 
radonengasjementet på et tidlig tidspunkt i bedriftens historie er 
beliggenheten i et av landets mest radonutsatte områder. Bedriften 
har målemetoder for radon i inneluft og i grunnen.
* Utsondring av gassen radon (Rn) skyldes radioaktiv nedbryting 
av grunnstoffet uran med atomnummer 92 og kjemisk symbol 
U via radium (88, Ra), begge høyst radioaktive stoffer og med 
halveringstider på henholdsvis 4,4 milliarder år og 1.620 år.
* Uran forekommer i større eller mindre mengder nesten overalt 
på og nær jordoverflaten i de aller fleste bergarter, og påvises via 
gammaspektrometriske målinger fra helikopter og fly.
* Slike målinger kan gi oversikt over boligområder, men ikke helt 
ned til enkelthus. Grunnundersøkelser og tilhørende boring og 
prøvetaking og innsamling for analyser av steinprøver legges til 
grunn.
* Radon har en nedbrytningstid på 3,8 dager og transporteres i 
grunnen gjennom sprekker i fjellet, og enda mer effektivt gjennom 
permeable løsmasser. Det betyr at sand og grus muliggjør transport 
av radongass fra store dyp, og at radonnivået innomhus kan bli 
veldig høye selv i områder med lave urankonsentrasjoner.
* Den nye Plan- og bygningsloven som trådte i kraft i juli i år 
setter mer fokus på radon og tiltak mot radon fordi Norge ligger på 
verdenstoppen hva angår høye konsentrasjoner av den radioaktive 
gassen i inneluft. Dette er igjen en antatt årsak til 300 tilfeller av 
lungekreft hvert år ved at gassen pustes inn og avgir alfa-stråling i 
luftveiene.

Kilde: Radon, praktisk geologi og berggrunnskunnskap
 Ivar Andreas Tanum og John Bakke, 31/3-2010.
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NETT har to anlegg for mottak og behandling av foru-
rensede masser: Larvik og Oslo. Vi renser også masser 
på stedet uten oppgraving - kalt “in situ” behandling. NETT 
har konsesjon for behandling av masser forurenset med:

• Olje 
• Pestisider 
• Tjærestoffer 
• Andre forurensningskomponenter. 

Vi er datterselskap av DSV Miljø AS, som er ledende på 
jordrens i Danmark, og sammen med selskapene i 
Sverige, Danmark, England og Finland har vi bred erfaring 
og kan løse de fleste problemer forbundet med forurenset 
grunn.

Forurensede masser

Kontakt oss for råd og gjennomføring!

Grinda, 3270 Larvik • Tlf. 33 80 31 90 • www.nett-gruppen.no
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Batterier fullsortiment. Vi leverer alt til 
last, anlegg, marine og personbil. Også 
spesialbatterier til lifter etc. 

Smøreoljer til hele  
maskinparken.

Alle filtertyper lagerføres.
Kvalitetsfilter fra Fleetguard.

Det lønner seg å skifte filter ofte.

Dieselsenter
Last/personbil

Verksted og delelager 

Arbeidslykter
Led, xenon, halogen

Aircondition
Eget verksted.
Kompressorer og deler på lager.

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

buss, last, maskiner og båt.

-Høy kvalitet til lave priser-

Start og dynamo
Fullt lager av alt til anleggsmaskiner, 
småmaskiner, marine og personbiler.
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- Dette er lastebilens svarte boks som forteller alt, akkurat slik den 
svarte boksen i flyene også lagrer og gjenskaper viktige data for 
senere analyse. For med dette kameraet på plass i frontruta filmes 
og dokumenteres absolutt alt som skjer foran bilen min på en inne-
bygget 2 Gb minnebrikke når jeg er ute og kjører. Systemet ruller 
og går kontinuerlig med en tidsramme på én time. Alt av opptak 
som er eldre enn én time blir altså slettet når det overspilles på 
nytt, sier Ole Reistad, daglig leder i Maxim AS i Røyse.
Systemet sørger samtidig for tilhørende registrering av viktige 
kjøredata som bilens hastighet, dato, klokkeslett, nøyaktig posisjon 
via GPS og aktiviserte G-krefter som virker på bilen i tre akser. 

Hvis Reistad kommer opp i en situasjon, hendelse eller ulykke vil 
opptaket og registreringene med andre ord vise nøyaktig hva som 
skjedde med en tidsnøyaktighet på et hundredels sekund når min-
nebrikken spilles av på en Pc. 
- Med dette kamerasystemet på plass vil all tvil om eventuell skyld 
ryddes av veien så å si med en gang, For egen del kjører jeg ikke 
én meter med lastebilen uten kameraet på plass, sier Olav Reistad.

Inndrar førerkortet
Reistad tilbringer svært mange timer bak rattet i lastebilen sin i 
løpet av et år, og har tenkt mye på konsekvensene for både fører 
og arbeidsgiver dersom en lastebilsjåfør uforskyldt havner opp i 
en ulykke eller hendelse uten å kunne dokumentere sin eventuelle 
uskyld.
- Jeg må stadig vekk å foreta kjappe unnamanøvrer og andre unn-
vikende øvelser for å gå fri av vinglende og uansvarlige medtra-
fikanter. Marginene er ofte uhyre små i forhold til at det kan ende 
i en ulykke. I så fall er politiet vanligvis svært raske til å inndra 
førerkortet selv om det ikke finnes fnugg av bevis for hvem som 
er skyld i ulykken. Jeg grublet lenge på muligheten for å montere 
et effektivt system i bilen som kan dokumentere hva som skjer på 
veien, og på den måten unngå en masse økonomiske og praktiske 
problemer for både en selv, eventuelle arbeidsgivere og – ikke 
minst – forsikringsselskapene hvis ulykken skulle være ute, sier 
Olav Reistad.

korttidslagring
Han beskrev tidlig i høst disse trafikale utfordringene overfor 
daglig leder Bjørn Johannessen i Elomax AS, et selskap som ble 
opprettet i 1997 med styring, overvåkning og service innrettet mot 
ulike maskinsystemer som spesialfelt.
- Det viste seg at det ikke fantes noe system i markedet som imø-
tekom Reistad beskrivelser. Så jeg trykket på noen knapper i mitt 
eget nettverk opp mot utenlandske produsenter, og kom nylig opp 

 lastebilens 

sVaRTe Boks
Et hendig kamera med innebygget opptaks- og lagringsfunksjon av alt som har 
skjedd foran lastebilen den seneste timen har forandret hverdagen totalt for 
Olav Reistad med tanke på egen rettssikkerhet i trafikken.

Dokumentasjon Slik ser et øyeblikksbilde av området foran bilen ut 
på en Pc som sammen med alle nødvendige kjøred ata dokumenterer 
alt som skjer.  
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med Elomax GP3-kameraet, sier Bjørn Johannessen som drifter 
selskapet overfor kundene sine via internett.
- Programmet som følger med gjør det mulig å kjøre det hele på Pc’en, 
stanse opptaket når som helst og printe ut bilder. Dermed er det også en-
kelt å dokumentere detaljer fra hva som er skjedd via en stillbildesekvens 
over et par sekunders tidsrom med for eksempel fem påfølgende fotos.

Brukes med vett
Fordi dataene overskrives kontinuerlig og kun lagres den siste timen av 
kjøreturen bør ikke bruken skape problemer i forhold til Datatilsynet, 
forklarer Johannessen.
Dessuten er det ikke mulig å se i sanntid hva som tas opp og lagres i 
kameraet. I bunnen ligger imidlertid et generelt krav om intern åpenhet, 
og alle sjåfører som får systemet montert i bilene sine av en arbeidsgiver 
bør tas med på råd slik at ingen presses til bruk. Det er til sjuende og sist 
bruker som er ansvarlig for korrekt anvendelse i forhold til regelverket 
som forvaltes av Datatilsynet. 
- Dessuten er kameraet så lite at det ikke skygger for Biltilsynets tolkning 
av kravet til fri sikt gjennom frontruta, sier Johannessen.

Stort bruksområde
Kameraets hendige størrelse med universalfeste for vindusmonte-

ring og 12/24 Volt driftsspenning gjør det svært anvendelig i andre 
sammenhenger også i anleggsbransjen, mener Olav Reistad og 
nevner spesielt både hjullastere og gravemaskiner.
- Vel er det vanlig med ryggekamera på mange anleggsmaskiner nå 
for tida, men ingen av dem lagrer data som tas opp gjennom linsa. 
De viser bare et bilde på skjerm der og da. En uønsket hendelse 
eller episode med en anleggsmaskin som både filmer og lagrer 
opptaket vil være til god hjelp i mange sammenhenger, sier Olav 
Reistad.
Men aller viktigst er muligheten til å bevise sin uskyld dersom en 
lastebilsjåfør blir dømt for både det ene og andre uten at det finnes 
fysisk bevis for det.
- Med dette kamerasystemet får lastebilsjåfører noe av rettssik-
kerheten i trafikken tilbake, og vi kan faktisk slippe å oppleve at 
sjåfører stemples som drapsmenn i trafikken når de i virkeligheten 
er uskyldige, sier Ole Reistad. 

Tekst og foto
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svart boks Olav Reistad viser hvordan Elomax-kameraet er diskret montert i frontruta på sin egen lastebil.
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PRoFilen

navn I TROND JOHANNESEN
Bosted I RøA I OSLO
stilling I ADMINISTRERENDE DIREKTøR I MEF
Aktuell I TI ÅR I MEF (2001–2011)

opera, 
infrastruktur
og lekseHjelp

eg har jo det nye operabygget rett bak meg her, sier 
Trond Johannesen og nikker mot vinduet. 
Det hvite marmorbygget ligger bare noen steinkast fra 
MEF-huset i Oslo. Administrerende direktør har fulgt 
Norges mest omtalte anleggsprosjekt fra orkesterplass. 
Han synes det er flott at det nye operabygget i Bjørvika 
er blitt et valfartssted for turister fra hele verden. Selv 

har han hatt et helt spesielt forhold til finkulturens høyborg i tretti 
år.

Under studiene på Norges handelshøgskole i Bergen hadde den 
unge Johannesen deltidsjobb som reiseleder. Han tok med seg nor-
ske turister på bussturer i hele Europa, og på en reise i Italia ble 
han kjent med folk fra operaen. Turen endte i Oslo som rådgiver 
for operadirektøren. Tre år tilbrakte han i det gamle operabygget 
på Youngstorget.

–Jeg lærte mye om opera og ballett i den tiden, og det vakte en in-
teresse som jeg har beholdt hele livet. Det var veldig spennende å 
gå omkring i de lange korridorene, og jeg fikk være med på prøver, 
premierer og fester.

J
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I 1984 fortsatte Johannesens karriere som økonomisjef i Norges all-
mennvitenskapelige forskningsråd, og i 1990 som viseadministrerende 
direktør i Teknologisk institutt. 

Underveis har Johannesen lært seg mye om vitenskap og teknologi, 
men også om kompetansebygging og politisk påvirkningsarbeid. Dette 
er områder han har hatt stor fokus på som administrerende direktør i 
MEF siden starten i 2001.

–Vi har satset bevisst på MEF-skolen, som er blitt et viktig senter for 
kompetanse og utdanning innen den norske anleggsbransjen.
Johannesen tror at strengere offentlige krav til helse, miljø, sikkerhet og 
kvalitet har stilt norske entreprenører overfor store utfordringer. Beho-
vet for kompetanse har økt, og MEF har hatt stort fokus på å møte et-
terspørselen. Den solide økonomien i organisasjonen har gjort det mulig 
å tilby kurs til en svært konkurransedyktig pris. Dette er igjen et resultat 
av en jevn og god vekst i antall medlemmer.

–Da jeg begynte i 2001 hadde vi rundt 1500 medlemsbedrifter. Nå ved 
utgangen av 2010 er vi snart oppe i 2000. Det er resultatet av et målbe-
visst arbeid. Men jeg tolker det også som en tillitserklæring. Det viser at 
vi kan tilby anleggsbransjen tjenester som bedriftene har bruk for.

Johannesen har blant annet vært med å bygge opp Næringspolitisk 
avdeling. Den har hatt som oppgave å systematisere kunnskapen og 
dokumentasjonen som finnes i bransjen, spesielt om vei, vann og 
avløp. Dette har også gjort det mulig for MEF å synliggjøre kompe-
tansen i organisasjonen, og dermed påvirke debatten om infrastruk-
tur i Norge.

–Vi ser nå at politikerne satser tyngre på vei og jernbane. Det tror 
jeg MEF kan ta litt av æren for.
Som administrerende direktør i MEF blir det mange sene kvelder 
og lange uker på Johannesen. Han reiser mye rundt i regionene, og 
fremhever det godt utbygde regionsapparatet som forbundets styrke. 
Da er det kanskje ikke så rart at han velger å ta med seg kona Beate 
og den 17 år gamle datteren på ferier i utlandet når han har fri.

–Lisboa, Berlin, Praha og Budapest er nok favorittbyene mine. Stor-
bylivet er spennende, med mange muligheter og tilbud. Jeg er inter-
essert i kunst, arkitektur, mat og drikke, men det viktigste er kanskje 
atmosfæren. Her i Oslo trives jeg best på Grünerløkka og Grønland.

Tre ganger i uken trener Johannesen på Jimu på Grønland. De fleste 
som trener der har minoritetsbakgrunn, og det passer ham utmerket.
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”Vi ser nå at politikerne 
satser tyngre på vei og 
jernbane. det tror jeg 
MEF kan ta litt av æren 
for.”

–Fremmede kulturer fascinerer meg. Anleggsbransjen er jo ganske 
konservativ, og hittil har vi nok vært mest opptatt av å få med flere 
kvinner. Så det er nok fortsatt en hvit bransje.

Mye av fritiden til Johannesen går med til frivillig arbeid. Han har 
vært engasjert som styremedlem og styreleder i Oslo Røde Kors 
siden 1998, og der jobber han sammen med 3000 andre frivil-
lige. Organisasjonen driver rundt 40 ulike aktiviteter, blant annet 
leksehjelp. Nettopp innvandrerungdom er en viktig målgruppe, og 
organisasjonen er opptatt av å øke andelen ansatte og frivillige med 
minoritetsbakgrunn.

–Integrering handler om holdninger og kunnskap. Jeg er åpen og 
nysgjerrig, og jeg forsøker å få en større forståelse for ulike kultu-
rer. I ORK jobber vi for å skape flere møteplasser der nordmenn fra 
ulike kulturer kan møtes. For meg personlig er det enda en lærerik 
opplevelse, og så er det utrolig inspirerende å jobbe sammen med 
andre frivillige.

Johannesen tror ikke at MEF og ORK er så forskjellige som man 
tenker seg. Erfaringen med tillitsvalgte i ORK kommer godt med i 
MEF. Påvirkningsarbeidet overfor politiske myndigheter som han er 

vant med fra jobb kommer også godt med. Men i ORK har han først 
og fremst jobbet overfor Justisdepartementet.

–ORK driver et senter som heter Nettverk etter soning. Vi går inn i 
fengslene allerede før innsatte slipper ut, og sørger for at de slipper 
å stå på bar bakke etter soning. Det er veldig spesielt å snakke med 
tidligere innsatte som forteller hva Nettverk etter soning har betydd 
for dem.

I 2011 feirer Trond Johannesen tiårsjubileum som administrerende 
direktør i Maskinentreprenørenes forbund. Samtidig er han ekte-
mann, pappa og frivillig i Oslo Røde Kors. Hender det at hverdagen 
blir slitsom?

–Jeg har lært mye om meg selv gjennom møter med de mest sårbare 
i samfunnet. Jeg innser hvor privilegert jeg er som har så mange 
muligheter.

Tekst
| STEFAN STORM LARSEN
Foto
I RUNAR F. DALER



I tillegg til oppgitte priser kommer mva. og frakt.

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

Kalenderprodukter

2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innhold:
• Dagbok med god plass til  

daglige notater
• Mye nyttig bransjestoff  

– se oversikt
• Oversikt over viktige

leverandører til bransjen
• Generell almanakk-

informasjon
• Egne notatsider
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Fordi oppdragsgiverne for 
lengst er på fornavn med Frode 
Nilsen, og bokstaven ”r” ikke 
finnes i det kinesiske vokabu-
laret, omtales han konsekvent 
som ”Flode”, ifølge ham selv.
Oppdragsgiveren vil ha et potte 
tett tunnelsystem for transport 
og rensing av kloakk, og valgte 
Leonhard Nilsen & Sønner AS 
(LNS AS) og deres norske løs-
ning med konvensjonell driving 
med forinjeksjon av 7.500 tun-
nelmeter med 14 m2 tverrsnitt 
og fem tilhørende vertikale 
sjakter fra 80 til 130 meter 
dype. Alt fordi et tidligere 
TBM-prosjekt mislyktes.
- Lykkes vi med dette, kan 
veien ligge åpen for flere andre 
prosjekter. Men det kan fort bli 
vanskelig dersom vi mislykkes, 
antydet Nilsen.

Kulturforskjeller
Norsk og kinesisk kultur er vidt 
forskjellig på mange områder, 
så vi har en del andre utfordrin-
ger å baske med også, ifølge 
Nilsen. For eksempel er språkproblemet generelt en barriere det 
stadig må jobbes hardt med. Planlagt framdrift er også en utfordring. 
Det tillates kun to salver i døgnet. Enda gong-gongen som brukes til 
å varsle om sprengning bråker mye mer enn selve salva.
En annen underfundighet er mangelen på lojalitet blant de 260 an-
satte i et land der det er vanlig for arbeidere å hoppe fra jobb til jobb 
uten nærmere varsel hvis de finner det formålstjenlig.
- Og det er ikke lov å blande sprengstoffet på anleggsplassen. Vi må 
transportere den ferdig blandet gjennom hele byen med væpnede 
vakter på plass.

Mye å lære
Nilsen fortalte om visse endringer knyttet til to av de fem sjaktene 
på grunn av ikke manglende sprengningstillatelser. Det til tross 
mener Nilsen det også finnes en del å hente økonomisk fordi tun-

nelsystemet skal støpes igjen etter at alle nødvendige rør og pipings 
er montert.
- Og for hver m2 vi klarer å redusere nødvendig tverrsnitt sparer vi 
håndtering av 20.000 tonn med masser.
En del småkludring til tross, Nilsen mener norske tunnel- og entre-
prenørbedrifter har mye å lære av oppdrag utenlands, og inviterer 
andre store norske tunnelaktører til samarbeid med LNS i Hong 
Kong.
- Vi er sørgelig alene ute i verden akkurat nå, men har samtidig utro-
lig mye å lære som vi kan ta med tilbake og bli enda bedre entrepre-
nører. Det finnes enn mye større verden der uten enn bare Svalbard, 
fastslo blant annet ”Flode” Nilsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

på fornavn 
i Hong Kong
Prosjektdirektør ”Flode” Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS rapporterte på 
Fjellsprengningsdagen at konvensjonell driving av 7,5 kilometer tunnel og fem vertikale 
sjakter i Hong Kong er godt i gang, og dessuten ligger godt innenfor budsjettrammene.

Skriftprøve ”Flode” Nilsen viser hvordan LNS AS tas seg ut på kinesisk skriftspråk. Oppdrag i Det Fjerne 
østen byr nødvendigvis på en del praktiske problemer.
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maskinTesT WACKER NEUSON 14504

Det er faktisk litt artig at selv produsenter 
av mindre gravemaskiner så smått begyn-
ner å jobbe fram større maskiner. Og med 
denne 15-tonneren har Neuson fått det  
veldig bra til. 

sToR maskin med Teknikk 
FRa liTen
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sToR maskin med Teknikk 
FRa liTen



maskinTesT WACKER NEUSON 14504
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hytte
Sikt 4,0
Plass 4,0
Ergonomi 4,0
Instrumentering 3,5
Hytteklima 4,0

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

motor/drivverk
Transporthastighet 4,0

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

Totalt 4,1

karakterboka

Konstruksjonen minner litt om de mindre modellene, som for ek-
sempel det svingbare aggregatet som både øker atkomsten og be-
drer sikten. Noe slikt har jeg aldri sett før på en så stor maskin.

hytta
Smale stolper gir utmerket sikt både framover og sideveis. Sikten 
mot høyre er bedre enn vanlig på en gravemaskin av denne stør-
relsen fordi bomfestet er plassert framfor hytta. Et ekstra pluss blir 
det til styrespakene, der alt er samlet inklusiv styringen av tiltro-
tator samt muligheten til å både kjøre og styre beltene. Det føles 
veldig ”godt”.
Lydnivået oppleves som det vi i Svergie kaller ”kanonbra”, altså at 
både trommehinner og hjerne har det behagelig. Plant gulv betyr 
lettstelt og med et enkelt håndgrep sklir frontruta opp i taket.
Knottenes plassering på høyre side er vel ikke akkurat like bra. Al-
buen har en tendens til å komme borti dem, og jeg synes de skulle 

vært plassert mer konsentrert foran armlenet. Samme råd går til 
flere produsenter.
Det er ikke rare plassen til overs til lunsjveska, men hvem har sagt 
at den skal være stor? Min konklusjon om hytta er at den ikke er 
den mest luksuriøse jeg har vært innom, men den fyller alle nød-
vendige funksjoner. Og ærlig talt – trenger vi alle ekstragreiene ut 
over at hytta oppfyller de førevennlige kravene?

Hydraulikk
Neusons gravemaskiner er kjent for en rask og harmonisk hydrau-
likk, og det har også denne modellen. Men jeg må innrømme at det 
tok en stund å få den rette følelsen i hydraulikken sammenholdt 
med motorturtallet. Men da jeg omsider fant meg til rette med 
egen kjøreteknikk fungerte det hele. Deretter var det ganske spen-
nende å teste ut stabiliteten med tanke på bomplasseringen. Som 
bildene viser er denne maskinen konstruert på nøyaktig samme 



standard 
utstyr

Tekniske data Tjenestevekt 15.600 kg
motor Deutz TcD2012-L04
Effekt 79,4 kW (101,9 hk)/
 2.140 o/min
Beltehastighet 3,0/5,1 km/t (lav/høy)
Gravekraft skuff 91 kN 
max. gravedyp 5,5 m
max. rekkevidde 8,8 m
max. gravehøyde 8,6 m 
lydnivå ekstern 98 dB(A) 
lydnivå hytte 75 dB(A)

* Justerbar arbeidshydraulikk
* Ekstra hydraulikk (3dje funksjon)
* Lang stikke
* Frontskjær
* Air condition
* Auto-tomgang
* Tiltrotator
* To skuffer

Grunnpris 
1.050.000 kroner pluss avgift
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måte som lillebrødrene, altså at hele aggregatet kan svinges side-
veis uten at maskinen følger etter. Den viste seg altså veldig stabil 
med fullt utstrakt aggregat inklusiv tiltrotator, og jeg brukte anled-
ningen til grøfterensk bare ved å vinkle aggregatet med ypperlig 
sikt og for å få skuffen til å følge grøfta rett fram uten å rote til 
kantene. Vinklingen av aggregatet gjør dermed maskinen perfekt 
for tomtejobbing, drenering, grøfterensk og andre plassknipne 
oppdrag.

motor/drivverk
En firesylindret Deutz-motor med turbo og 74,9 (101 hk) leverer 
gode 400 Nm i dreiemoment. Hydraulikken har tre arbeidsnivåer 
som tilpasser turtallet til utført jobb. Ved eksempelvis Eco-instil-
ling utnyttes bare 75 prosent av kapasiteten i hydraulikksystemet. 
Tilpasset turtall bidrar altså til redusert drivstofforbruk, noe jeg 
liker godt.

Service /daglig vedlikehold
Motoren har fått plass aller lengst bak og gjør den følgelig ser-
vicevennlig. Ikke noe problem å sjekke de ulike væskenivåene. 
Hydraulikkpakka har også fått god plassering, det er bare å løfte 
opp motordekselet ved siden av hytta. Der sitter alt lett tilgjengelig 
for service. 
Vi merker at produsentene stadig blir bedre og bedre på å øke at-
komsten for service og ettersyn. Som jeg skrev om den utviklingen 
i min forrige maskintest: Man takker og bukker!

Tekstfører
I RONNY LARSSON
Foto
I SÖREN JOHANSSON



Slaghammere fra Atlas Copco,
konkurransedyktige fra første slag!

Roger Gandrudbakken, Anleggsleder i Dokken AS:

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

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

• Konkurransedyktige
priser

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

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

Ref.annSlaghammere3 28-04-10 18:47 Side 1



Rolig, vi hjelper deg.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR 

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR  

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

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

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

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEf-mEDLEm.

RABATT På fORSIKRING fOR DEG  
SOm ER mEf-mEDLEm.

I samarbeid med:

12 % RABATT
 På DINE VANLIGE PRIVATfORSIKRINGER

8221_0 MEF_185x270mm   1 05.10.10   14.15
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State of the Nation har sykmeldt norsk jernbane. Nasjonal transportplan 
legger opp til en kraftig opprustning og utbygging av banenettet. Men for å 
lykkes må budsjettene mangedobles. På én strekning er det ikke spart på 
noe: Holmenkollbanen er i rute til ski-VM.
 

PÅ ReTT sPoR? 



Tema banedrift
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arstein beskriver Oslo som navet i det norske jernbanenet-
tet. Derfor er det helt naturlig at en nasjonal satsing på bane 
starter her. Fremskrivinger viser at den største befolknings-
veksten de neste 50 årene vil skje i Oslo-området og langs 

Oslofjorden. Veiene inn til hovedstaden har nådd sin kapasitetsgrense, og 
busstrafikken i sentrum kan ikke vokse stort mer. Trikk, t-bane og jernbane 
blir nødt til å ta brorparten av veksten, men da må det satses for fullt.

Grønn bane
–På østlandet er jernbanen selve ryggraden i transportsystemet. Kapasi-
teten til å frakte mange mennesker og store mengder gods gjør bane til et 
svært effektivt transportmiddel. Dessuten er bane en miljø- og klimavenn-
lig transportform som kan avlaste veinettet for person- og godstrafikk. En 
solid satsing på jernbane i Norge vil gi mulighet for høyere hastigheter. 
Med kortere reisetid kan enkelte banestrekninger på sikt konkurrere med 
flytrafikken. Det vil i så fall være et viktig bidrag til en klimavennlig trans-

portsektor. Anne Marstein slutter seg til karakteristikken av jernbanenettet 
i rapporten State of the Nation, som ble utgitt av Rådgivende ingeniørers 
forening i mars 2010. 
Tilstanden for norsk jernbanen blir i rapporten beskrevet som så dårlig at 
funksjonaliteten er truet. øyeblikkelige tiltak må settes i verk for å unngå 
at funksjonsgraden svekkes ytterligere. En voldsom satsing må til for å få 
jernbanen opp på et bærekraftig nivå.

morgendagens transportkrav
–Min opplevelse er at det har vært lite satsing på jernbane de siste 30 
årene. Med noen få unntak, først og fremst Gardermobanen, har vi et 
stadig aldrende jernbanenett med enkeltspor på de fleste strekninger. Etter-
slepet på vedlikehold gjør at vi i første rekke må fokusere på fornyelse av 
eksisterende bane. Heldigvis opplever vi nå større fokus på jernbane enn 
på lenge, men behovet er stort.
–Med omfattende vedlikehold og fornyelse har jernbanenettet fremdeles 

EN INVESTERING  
I FREMTIDEN

Mangedoblede bevilgninger, andre finansieringsmuligheter, sam-
menhengende utbygging og mer koordinering mellom vei og bane. 
Dette er noen av tingene som må til for å gi Norge en moderne og 
funksjonell jernbane, ifølge plan- og utviklingsdirektør Anne Mar-
stein i Jernbaneverket Region Øst. 

m
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20 års Jubileum

Avfallsdagene 2011 
Holmenkollen Park Hotel Rica

Oslo 9. og 10. mars

Den viktigste møteplassen for alle som 
driver med avfall, renovasjon, miljøsanering og 

gjenvinnings- og avfallsbransjen i Norge

avfallsdagene.com/2011
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mange års levetid. For å møte morgendagens transportkrav må vi gjen-
nomføre en betydelig oppgradering av nettet i form av dobbeltspor og nye 
kryssingsspor for å bedre kapasiteten, samt utretting av kurver for å tillate 
høyere hastigheter. De viktige pendlerstrekningene som utgjør Intercity-
triangelet bør prioriteres, men da kan man like godt trekke inn Kongsvin-

gerbanen, Ringeriksbanen, Sørlandsbanen til Kongsberg, Gjøvikbanen og 
Østre linje. Og da snakker vi jo om de fleste banestrekningene.

Ambisiøs transportplan
Jernbaneverket arbeider for fullt med planer for en omfattende satsing på 

BaneR Vei Veinettet har nådd sin kapasitetsgrense, men med ny satsing på bane kan tog, trikk og t-bane ta over mer av trafikken. Ilustrasjon: Jernbaneverket
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Komatsu Forest AS
Hansrudveien 6, 2335 Stange
Tlf. 901 78 800 - Faks 625 72954
www.komatsuforest.com

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

Nye og brukte skogsmaskiner
Vi ønsker alle våre kunder en god jul og et godt nyttår!

jernbane fremover. Noen eksempler er strekningsvise utviklingsplaner, 
konseptvalgutredning for Intercity-samband, høyhastighetsutredninger og 
kapasitetsvurderinger for Oslo-navet. I tillegg jobbes det blant annet med 
omfattende fornyelse av blant annet Oslo-tunnelen, detaljplanlegging av 
dobbeltspor mellom Oslo og Ski og ny Dovrebane mellom Eidsvoll og 
Hamar.  Marstein fremhever betydningen av Nasjonal transportplan som 
et strategisk verktøy. Hun mener at det vil være behov for ytterligere øk-
ning i de årlige budsjettene for å få realisert inneværende plan.
–Min erfaring fra statsetater er at budsjettene sjeldent økes med mer enn 
noen prosent fra år til år. Hvis vi ser til Sverige fikk de til en femdoblet 
satsing på jernbane over få år. 

Alternativ finansiering
–Svenskene har også mulighet til lånefinansiering som gjør at banestrek-
ninger kan bygges ut under ett, og ikke bare som enkeltvise delstrekninger, 
slik vi har gjort i Norge de seneste årene.

Anne Marstein fremhever også helhetstenkningen omkring vei og bane 
hos vårt nabofolk. Derimot mener hun at en sammenslåing av Vegvesenet 
og Jernbaneverket etter svensk modell ikke nødvendigvis er den beste 
løsningen. En sammenslåing fører ikke nødvendigvis til et bedre og mer 
helhetlig samarbeid omkring to transportformer  som er svært forskjellige.
–Det er fullt mulig å få til koordinerte utbygginger på tvers av to statseta-
ter. Det viktige er å se budsjettene og planleggingen i sammenheng. Ut-
byggingen av Dovrebanen og E6 nordover fra Minnesund er eksempel på 
samordnet planlegging – og forhåpentligvis – utbygging i årene fremover, 
med felles planprosess fra kommunedelplan til bygging og en felles trans-
portkorridor. Felles massedeponering og entrepriser kan gi besparelser på 
rundt 300–400 millioner kroner.

Tekst og foto
| STEFAN STORM LARSEN

Fordeling Forventet andel fordelt på persontrafikk i Oslo 2030.
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Velkommen til

MEFs anleggsutstilling 
Granåsen 27. - 29. mai

w Maskiner og utstyr
w Maskinførerkonkurranse
w Weekendsamling
w Servering

MEF, Hornebergveien. 1, 7038 Trondheim

Tlf: 73 95 69 40 - Faks: 73 95 69 41, E-post: oyvind.bergset@mef.no

Stig Zachariassen (46) og Atle Ernstsen (45) (bilder) er ansatt innen 
produksjons- og utviklingsarbeid hos HeatWork AS i Narvik. Begge 
kommer fra stillinger ved Sentralverkstedet i nordlandsbyen, og har 
lang erfaring fra ulike typer mekanisk produksjon i flere ulike bedrifter, 
meddeles det fra frost- og telenedkjemperprodusenten i Narvik.
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entreprenør på skinner
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entreprenør på skinner

På sikt kommer Jernbaneverket til å ha en 
ren byggherrefunksjon, tror Ernst Terje 
Jakobsen.

oe av det siste Bondevik II-regjeringen bestem-
te, var at Jernbaneverkets produksjonsavdeling 
skulle avvikles. Kontrakter på utbygging og drift 
av jernbanen skulle gradvis konkurranseutset-

tes. De omkring 1000 ansatte fikk tilbud om sluttpakker 
og etableringsstøtte. 300 rakk å takke ja før den rødgrønne 
regjeringen rakk å stoppe reformen. En av dem som sluttet 
var Ernst Terje Jakobsen, Jernbaneverkets produksjonsleder 
for Telemark og Vestfold.

n
Samarbeid NJD Holding og tyske Spitzke satser på norsk 

jernbane sammen, og etablerer seg med hovedkontor i 
Lillestrøm. Her er Ernst Terje Jakobsen sammen med 

administrerende direktør Terje Børresen i NJD Spitzke. 
(Foto: Kay Stenshjemmet/Romerikes Blad)
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Jernbanegründer 
- Jeg grep sjansen til å bygge opp noe nytt på egen hånd, i stedet 
for å sitte og vente på at samfunnsutviklingen skulle innhente 
meg, forteller Jakobsen. 
Han var en av dem som etablerte entreprenørselskapet Norsk jern-
banedrift (NJD) i 2005. Selv om reformen ble stoppet har konkur-
ranseutsettingen gått sin gang siden den gang. 
- Vår største norske konkurrent er statseide Baneservice og ned-
erlandske Strukton. I tillegg har vi flere store utenlandske bedrif-
ter på det norske markedet, blant annet britiske Balfour Beatty, 
samt Leonhard Weiss og Wiebe fra Tyskland. Av mindre norske 
jernbaneentreprenører kan nevnes Veidekke, som har egen bane-
avdeling, Baneteknikk, Railcom, Kontaktledning-sørvis og Team 

Anleggsservice. Fem år senere er NJD blitt en aktør å regne med 
innenfor drift på jernbanenettet i Norge. Innen året er omme kom-
mer bedriften til å runde 220 millioner kroner i omsetning og ha 
120 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Porsgrunn, men opererer 
over hele landet.

 
Lønnsom konkurranse 
- Jeg er ganske sikker på at utviklingen mot konkurranseutsetting 
kommer til å fortsette i årene som kommer, og helt overbevist om 
at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å slippe til private entre-
prenører. 

Jakobsen vil ikke kritisere den rødgrønne regjeringen for å ha 
stanset reformen. Han legger mer vekt på at delprivatiseringen 

Jernbanegründer Ernst Terje Jakobsen sluttet som produksjonsleder i Jernbaneverket for å etablere entreprenørvirksomheten Norsk jernbanedrift 
i 2005.
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Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

som de borgerlige satte i gang ikke 
ble fulgt opp med økte bevilgnin-
ger, slik at flere av de 300 som 
sluttet kunne fortsatt i samme yrke, 
men med en annen arbeidsgiver. 
- I Sverige er budsjettet for jern-
bane større enn for vei. Jeg tror 
absolutt det kunne være fornuftig 
å gjøre som svenskene og slå 
sammen Vegvesenet og Jernbane-
verket. Argumentet om at jernba-
nen vil gå tapende ut av kampen 
om bevilgninger kjøper jeg ikke. 
Det har vært et politisk valg å 
nedprioritere bane i Norge. Til 
syvende og sist er det politikerne 
som fordeler pengene, men nå ser 
det heldigvis ut til at de har tatt til 
vettet og forstått nødvendigheten 
av å satse tungt på bane.

 
På rett spor 
NJD-gründeren ser lyst på fremti-
den, både for norsk jernbanesektor 
og for sin egen bedrift. Han legger 
merke til at viljen til å satse på 
bane øker, og tror den kommer til å 
fortsette å skyte fart. 
- Norge ligger i dag på jumboplass 
i både Norden og Europa. Vende-
punktet kom i fjor vinter, da tog-
trafikken korket seg til i Oslo. Nå 
virker politikerne samstemte om at 
det må satses på jernbane i Norge. 
Jeg gleder meg til vi også merker 
denne satsingen i form av en mer 
offensiv planlegging, med klare 
sluttdatoer. Det er mer rasjonelt og 
samfunnsnyttig med raskere inves-
teringer og fremdrift. 
Jakobsen er opptatt av jernbanesat-
singen også må være en satsing på 
utdanning og rekruttering. 
- Det har siden slutten av 80-tallet 
blitt utdannet svært få jernbanefolk 
og det mangler en generasjon med 

fagkompetanse, spesielt inne sporfaget. Generasjonen før er på vei 
ut i pensjon, og hvis det ikke gjøres noe nå vil vi mangle kombina-
sjonen av fagkompetanse og lokalkunnskap som bare kan utvikles 
i Norge, og som Norge vil trenge for å få et moderne og  
funksjonelt jernbanenett.

Tro på lyntog 
Ernst Terje Jakobsen har sin prioriteringsliste klar. Først og fremst 
må standarden på det eksisterende jernbanenettet bringes opp på 
et akseptabelt nivå. Deretter må Intercity-triangelet mellom Skien, 
Lillehammer og Halden, samt ny forbindelse til Hønefoss, rustes 
opp med dobbeltspor og tilpasses høye hastigheter. Lyntogtraseer 
innenfor Intercity-triangelet bør man først vurdere etter at dette er 
utprøvd. På sikt kan dette triangelet utvides i alle retninger, så man 
kan kjøre med lyntog fra Oslo til Bergen, Trondheim og Kristian-
sand i en forlengelse av Intercity-traseene. 
- Men lyntog er et politisk valg. Hvis vi tar utgangspunkt i trafikk-
grunnlag er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig. I Frankrike 
valgte man likevel å legge opp til hurtigtog mellom Paris og Lyon, 
enda trafikkgrunnlaget der var mindre enn mellom Oslo og Bergen. 
Det viste seg at lyntoget stjal både flypassasjerer og bilister. 
Jakobsen trekker frem eksempelet med Signatur-togene som ble 
satt inn på Sørlandsbanen, og advarer mot å gjøre tingene bak-
lengs. Infrastrukturen for høyhastighetstog må på plass før nye 
togsett kjøpes inn, ellers bruker man penger på tog som ikke kan 
utnyttes optimalt. 
- Med den stadig strengere sikkerheten på flyplassene blir lyntog 
bare et bedre og bedre alternativ. Hvis man kan ta tog fra sentrum 
til sentrum på omtrent samme tid som man bruker på en flyreise, er 
ikke valget så vanskelig. Flyreisen begynner jo med tog eller buss 
til flyplassen, og så er det innsjekking, av med skoa i sikkerhets-
kontrollen og venting ved utgangen før man i det hele tatt har satt 
seg i flyet. Og så tror jeg at neste generasjon er veldig opptatt av 
klimaet, og mange vil velge tog fremfor fly om de har muligheten.

 
Tysk-norsk samarbeid 
Administrerende direktør i NJD tror det vil bli mye jernbanearbeid 
å gjøre for anleggsbransjen i årene som kommer. Han ønsker flere 
norske entreprenører velkommen på banen, men tror det er mer 
krevende å starte opp fra ingenting på jernbane enn på vei. Det er 
andre krav til sikkerhet, og anleggsinfrastrukturen er mer kompli-
sert, ettersom en del av anleggsmaskinene er skinnegående. Men 
grunnarbeider er gode jobber for alle maskinentreprenører. 
Selv har Jakobsen strategien klar for å hamle opp med de store 
utenlandske konkurrentene. 
- For å kunne ta de større investeringene har vi gått inn sammen 
med tyske Spitzke og opprettet NJD Spitzke. NJD Holding eier 
den ene halvparten, og bidrar med kunnskap om norske forhold. 
Spitzke har tilgang på de tunge maskinene og mye kompetanse. 
Det nye selskapet får hovedkontor i stasjonsbyen Lillestrøm, som 
ligger en kort togtur fra Oslo og har en sterk tilknytning til jernba-
nen. 
- Gjennom samarbeidet med Spitzke blir vi nå blant de største 
aktørene i landet, sier Ernst Terje Jakobsen.

Tekst og foto
| STEFAN STORM LARSEN
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SKI-VM i rute

et er ikke alle t-banestasjoner i Oslo som blir åpnet av 
kongen. Men så er ikke Holmenkollen stasjon et hvilket 
som helst trikkestopp. Det har Bjørn Lyngvær og Kåre 
Reidar Brandal fra AF Anlegg fått kjenne på kroppen 

de siste 14 månedene.
Den høytidelige åpningen av den nye Holmenkollbanen fant sted 
mandag 6. desember, i god tid før ski-VM sparkes i gang 24. feb-
ruar 2011. For de rundt 40 som har tilbragt lange dager og uker på 
anlegget betydde snorklippingen slutten på et hektisk og krevende 
oppdrag.

Prestisjeprosjekt
–Her har vi gjennomført alle tenkelige typer anleggsarbeid på et 
knøttlite område med smale adkomstveier. Dette har skjedd i løpet 
av en kort prosjektperiode, med en tidsfrist som var risset i sten 
og med vissheten om at dette er en del av Norges og ikke minst 
Oslos ansikt.
Anleggsmaskinen møter prosjektdirektør Bjørn Lyngvær og pros-
jektleder Kåre Reidar Brandal i lokalene til prosjektadministras-
jonen. På toppen av betonganlegget står den lille, røde stasjonsby-
gningen fra 1916. Det fredede huset ble flyttet 75 meter bortover 
langs perrongen, og er et nostalgisk innslag midt i en modernis-
tisk koloss av betong, stål, glass og lys.

D

PRosJekTledeRe Prosjektdirektør Bjørn 
Lyngvær og prosjektleder Kåre Reidar 
Brandal i AF Anlegg på messaninen på 
sørsiden av stasjonen.
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–Vi romsdalinger er jo ganske sindige, men det er jo klart det 
var spesielt å være med på et prestisjeprosjekt som får så stor 
oppmerksomhet, innrømmer Lyngvær.

Dyr fornyelse
Den nye Holmenkollbanen har hatt en kostnadsramme på 430 
millioner kroner. Av dette er det brukt over 70 millioner på nye 
Holmenkollen stasjon.
–Vi har gjort grunnarbeid med sprengning, støpt støttemurer, 
bygget leskur og tekniske rom, støpt trapper og en messanin, laget 
kulvert under sporet og bygd to broer, flyttet en fredet trebygning, 
asfaltert og anlagt spillvannssystem, ramser Brandal opp.
–Vi har tatt ut over 15 000 kubikkmeter masse, brukt mer enn 3 
000 kubikk betong og 440 tonn armering, gravd 1 500 meter grøft 
og lagt 30 kilometer kabel, fortsetter Lyngvær.
AF Anlegg satte spaden i jorda 14 måneder før åpningen, før 
prosjektet var ferdig planlagt. Ifølge Lyngvær er det ganske van-
lig, men det spesielle har vært det enorme fokuset på sluttdatoen. 
Begge kan fortelle om en godt sammensatt og hardtjobbende 

eTTeR Nye Holmenkollen stasjon sett fra øst,  
desember 2010.

FØR Gamle Holmenkollen stasjon sett fra øst, høsten 2009. UndeRgang Publikum kan trygt krysse 
linjene gjennom denne nye kulverten.
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prosjektorganisasjon som har hatt sene kvelder, lange uker og lite 
ferie. Prosjektet har kommet i mål gjennom en tett dialog med 
byggherren.  

gode naboer
–Her har vi bokstavelig talt jobbet i hagene til naboene på alle 
kanter. Det har vært støy sent og tidlig, og det har vært krevende 
med mye fotgjengere på anleggsplassen. Men vi har hatt et godt 
samarbeid med naboene, blant annet med Olav Nils Sunde, som 
eier store deler av color Line og G-Sport. Lyngvær og Brandal 
legger vekt på at tidspresset ikke har gått på bekostning av sik-
kerheten på anlegget.De uttrykker stor takknemlighet for at det 
ikke har skjedd uhell, verken store eller små, under den intense 
anleggsperioden. Systematisk HMS-arbeid har vært i fokus både 
fra entreprenørens og byggherrens side.  
Både Lyngvær og Brandal er vestlendinger, og de røper at ikke en 
eneste på anlegget har røtter i Oslo. Derimot har det vært sven-
sker, dansker og polakker med og jobbet. Likevel har alle forstått 
at de har vært med på noe spesielt. 
- På anlegget har vi stort sett benyttet fagarbeidere som vi har hatt 
med oss i mange år. Det er betryggende i så krevende prosjekter, 
sier Lyngvær. 

skieventyr på skinner
–Her har det ikke vært spart på noe. Arkitekt Reiulf Ramstad har 
tegnet stasjonen, og vi har brukt bordforskaling på alle synlige 
betongflater. Om kvelden er stasjonen et fantastisk syn med ly-
sidoder og italienske Iguzzini-lamper.
Den nye Holmenkollbanen har en kapasitet på 9000 passasjerer i 
timen. 
Det vil komme godt med under ski-VM, når horder av nord-
menn og utenlandske turister skal heie frem skiheltene i lan-
grennsløypene og i den ikoniske hoppbakken. Holmenkollbanen 
blir både en del av VM-opplevelsen for publikum, og bidrar til å 
sikre at arrangementet går knirkefritt.
Og nå som prosjektet er slutt skal vel alle ta seg en velfortjent 
ferie?
–Noen tar seg en tidlig ferie, mens andre skal videre til Sørenga-
utstikkeren. Der er vi allerede i gang med et nytt, flott og interes-
sant prosjekt, nemlig en 600 meters havnepromenade for Bjørvika 
Infrastruktur, svarer Lyngvær.

Tekst og foto
| STEFAN STORM LARSEN

sTille Nye Holmenkollbanen har en kapasitet på 9 000 passasjerer i timen.
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KILDESORTÉR TOM OG DRYPPTØRR  

EMBALLASJE SOM HAR INNEHOLDT  

FARLIGE STOFFER*

       *

Thomas Stange Voksø, 
Felleskjøpet   

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.

Les mer på www.grontpunkt.no 
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Først med Terex traktorgraver
Karmøy kommune er blitt landets aller første eier av en 
traktorgraver fra Terex. Importøren Motorsalg AS overleverte 
nylig maskinen ved kommunens driftsentral på Karmøy. På 
bildet fra venstre Per Magne Knarvik (Motorsalg), Odd Terje 
Stangeland, Odd Jansen og Kjetil Merkesdahl (alle fra Karmøy 
kommune). Den aktuelle modellen 980 Elite graver ned til 5,7 
meter, veier 7,5 tonn og har en motor på 100 hk.

perfeksjonert 

PiCkUP
Mitsubishi L200 ble veldig godt mottatt under lanseringen i nåværende design i 2006. Pickup’en har 
siden den gang gjennomgått lite synlige, men likevel godt merkbare oppgraderinger for å henge med i 
konkurransen i et stadig mer krevende marked.

Pris testet modell:  Kr.302.000 + avgift
motor: Motor 2,5 l commonrail TDI 
intercooler, 178 hk/350 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 2.850/755 kg
Tilhengervekt: 2.700 kg
0-100/toppfart:  175km/t/13 sek
Forbruk: 8,1/9,1/10,9 l/100 km  
(landevei/blandet/by)

mÅnedens Bil mitsubisHi l200
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med aske i betongen
I ytterveggen av betongtunnelen som bygges ved Strandveiparken i Trondheim øst erstattes 
om lag en tredel av sementen med flygeaske. Årsaken er at tunnelen må være helt tett, og 
riss må for all del unngås under herdeprosessen. Tradisjonell betong i tykke konstruksjoner 
utvikler mye varme når den binder av og faren for riss når den avkjøles er stor i seksjoner 
som henger fast i kald betong, bergoverflate og liknende. Derfor reduseres andelen sement 
som er årsaken til varmeutviklingen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Metoden 
er tidligere utprøvd med stort hell under bygging av både Bjørvikatunnelen i Oslo og 
Skansentunnelen i Trondheim, og det uten at betongens styrke ble svekket, heter det.

Året etter debut’en endte L200 
på 17. plass på salgsstatistikken 
for vare- og lastebiler med 675 
solgte eksemplarer. Avstanden 
opp til bestselgerne Toyota 
Hilux, Isuzu D-Max og Nissan 
Navara ble imidlertid både varig 
og betydelig redusert.
L200 kommer fortsatt i flere 
modellvarianter, men den rime-
ligste og mest spartansk utstyrte 
enkeltkabineren club cab, for 
å si det sånn, må spesialbestil-
les. club cab har to dører, mens 
Double Cab byr på fire. Her er 
det igjen valgfritt mellom to 
seters varebil- eller fem seters 
personbilregistrering med hvite 
skilter. Utstyrsvariantene Invite 
+, Instyle og Intense byr på ulikt 
gradert standardutstyr som de 
fleste nå gjerne anser som nød-
vendig for en bil i daglig bruk. 
Mange vil ha mye utstyr i bilene 
sine, og det får de altså alle 
muligheter til med L200.
Den største endringen siden 
2006 er likevel den 178 hk 
sterke motoren som er kommet 
i tillegg til 136-hesteren, og 
muligheten for automatgir med 
manuelt tilvalg i alle modeller 
unntatt i Invite-variantene, som 
har et noe enklere system. L200 

byr dessuten på både stabilitets- 
og tractionkontroll, ABS-brem-
ser og fartsholder, samtidig som 
den svært gunstige svingradien 
på mindre enn seks meter er 
opprettholdt.
Bak rattet gir L200 som før 
super oversikt både forover og 
til sidene fra en relativt høyt 
plassert kjøreposisjon. Instru-
mentbordet er oversiktlig med 
logisk layout, men etter vår 
mening altfor store aluminiu-
mimiterte flater virker forstyr-
rende inn på førermiljøet. Radio/
mediesenter og varmesystem er 
lettbetjent. Vi fant til og med et 
diskret plassert askebeger med 
tilhørende lighter, en detalj som 
ikke lenger er en selvfølge i nye 
bilmodeller. Setene har fått ny 
profil, er blitt svært så faste og 
gir god støtte alle veier. Denne 
tendensen har vi også merket i 
andre japanskproduserte biler 
i det siste. På L200 er spesielt 
konturen mot korsryggen for-
bedret. Bra! Sitteputene synes 
vi fortsatt er noe korte, men vi 
gir likevel lårstøtten godkjent 
karakter. 
På veien oppleves L200 svært 
letthåndterlig og stabil, mye 
på grunn av god sittestilling, 

ypperlig oversikt alle veier og 
et stramt, men stødig oppsatt 
understell/avfjæring som hel-
ler ikke krenger i utide. Ulyder 
fra chassis og oppheng er totalt 
fraværende uansett hvor krappe 
dumpene og humpene er. Sty-
ringen er rask og ytterst presis, 
men kanskje en anelse for fast 
i 4x4-modus med noe redusert 
tilbakemelding fra underlaget 
via rattet som følge. Bremsene 
synes vi kunne vært dosert bed-
re. Akkurat som i 2006 opplevde 
vi her lav pedal og litt svampete 
virkning før de tok skikkelig tak. 
For all del, bremsene er fullver-
dige, det er bare at de oppleves 
veldig forskjellig fra det som er 
vanlig i andre biler.
Den nye 2,5 liters motoren med 
sine 178 hk er en real kraftkar 
det bent fram er lidderlig moro å 
håndtere. Med automatgir leve-
rer den 350 Nm (400 med manu-
elt gir), og reagerer så å si mo-
mentant på det minste vink fra 
gasspedalen. 100 km/t går unna 
ved 2.000 o/min i femte gir, så 
et ekstra sjette gir ville nok pas-
set bra. Underholdningsverdien 
bak rattet blir ikke mindre av at 
lydbildet under pådrag minner 
litt om en V-åtter i light-versjon. 

Likevel er støynivået samlet sett 
i kabinen behagelig lavt unntatt 
like etter oppstart av motoren i 
minus 20 grader c.
L200 har mekanisk spakvalg 
for 2x4 med inngrep bak, 4x4 
og 4x4 lav, evt. kombinert med 
låst senterdifferensial. Her er 
bilene identisk utstyrt enten 
det er snakk om manuelt eller 
automatgir. Double cab har en 
ny typegodkjenning i forhold til 
reviderte fortollingstekniske re-
gler, slik at skilleveggen er plas-
sert bak forsetene på en måte 
som nå gir full utnyttelse av 
justeringsmulighetene. Og etter 
fem års uavbrutt produksjon av 
L200 finnes et bredt utvalg til-
leggsutstyr til denne pickup’en.
Prisene for den enkleste model-
len med 136 hk som må spe-
sialbestilles starter på 253.000 
kroner, mens 178 hk-varianten 
starter på 312.000 kroner. Til-
valg av automatgir og utstyr-
svarianter gir som alltid ulike 
prisnivåer.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Det er i dag betydelig usikker-
het knyttet til lønnsomheten av 
samferdselsinvesteringer. Tal-
lene i Nasjonal transportplan for 
perioden 2010 til 2019 viser at 
Norge taper 43 øre for hver krone 
som investeres i vei og bane. Få 
har tillit til disse beregningene, 
som også i stor grad ignoreres 
politisk. Med denne bakgrunnen 
tror MEF at man ved hjelp av 

et Teknisk beregningsutvalg for 
samferdselssektoren vil kunne 
oppnå enighet om en fornuftig 
måte å regne ut den samfunnsø-
konomiske lønnsomheten av 
infrastrukturinvesteringer på. 
Dette vil etter all sannsynlighet 
også føre til at langt flere sam-
ferdselsprosjekter vil bli vurdert 
som lønnsomme enn det som er 
tilfelle i dag.

Hvordan beregne lønnsomhet?
Når man ikke kjenner verdien 
av en investering, er det svært 
vanskelig å argumentere godt for 
om den bør gjennomføres eller 
ikke. MEF tror at mange gode, 
ofte store, prosjekter ikke gjen-
nomføres, eller gjennomføres 
for sent og for langsomt, fordi 
prosjektene har blitt vurdert som 
ulønnsomme og dessuten karak-

teriseres som offentlig forbruk. 
– Få samferdselsprosjekter blir 
i dag vurdert som lønnsomme. 
Vi tror dette skyldes beregnings-
metodene og et for høyt krav til 
avkastning. Et eksempel på dette 
er den etterlengtede utbyggingen 
av nytt dobbeltspor mellom Oslo 
og Ski. Investeringen er på cirka 
11 milliarder kroner og antas å ha 
en nettonytte på cirka minus fem 

MEF FORESlåR TEKNISK bEREGNINGSUTVAlG  
FOR SAMFERDSElSSEKTOREN

I forbindelse med at Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nylig la frem rykende ferske tall om situasjonen i 
anleggsbransjen, ble også et viktig forslag lansert.  MEF mener det er behov for et teknisk beregningsutvalg for 
samferdselssektoren (TBU-S), med den hovedhensikt å utvikle bedre metoder for beregning av den samfunnsø-
konomiske lønnsomheten av infrastrukturinvesteringer.

Hva er lønnsomt?: Sjeføkonom Stein Gunnes 
og næringspolitisk rådgiver i MEF la frem 
forlaget om Teknisk beregningsutvalg for sam-
ferdselssektoren (TBU-S) på en konferanse i 
Oslo 9. desember.
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MEF FORESlåR TEKNISK bEREGNINGSUTVAlG  
FOR SAMFERDSElSSEKTOREN

To ganger i året gjennomfører Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) spørreundersøkelser blant alle sine medlemsbedrifter. Undersø-
kelsene handler blant annet om bedriftenes ledige kapasitet og deres forventinger til bransjen. MEF har som mål å være landets viktigste 
leverandør av fakta om kapasitet og kostnadsutvikling i anleggsbransjen. Organisasjonen har ca. 1.950 medlemsbedrifter med totalt 
27.000 ansatte og representerer med det 85 prosent av anleggsbransjen i Norge. MEF har dermed et meget godt og troverdig grunnlag for 
sine statistikker og kapasitetsundersøkelser.

milliarder kroner. Dette illustre-
rer behovet for å gå igjennom 
beregningsmetoden som brukes, 
sier næringspolitisk rådgiver i 
MEF, Trygve Ulset. 
– Det er bred enighet om at 
samfunnsøkonomisk lønnsom-
me prosjekter bør gjennomføres 
så raskt som mulig. Hvis et 
prosjekt gir større avkastning 
enn en plassering i Statens 
pensjonsfond utland – bedre 
kjent som oljefondet – så bør 
det gjennomføres, siden dét 
er den alternativ plasseringen. 
Den årlige realavkastning 
på oljefondet har de siste 10 
årene ligget på gjennomsnittlig 
1,7 prosent, ifølge fondets 

siste kvartalsrapport. Denne 
avkastningen er heller ikke 
risikofri. Avkastningskravet 
til samferdselsprosjekter er 
imidlertid på 4,5 prosent 
reelt, det samme som var 
forventet avkastning til 
Statens pensjonsfond utland da 
handlingsregelen ble innført 
i 2001, noe vi mener er altfor 
høyt, sier Ulset. 

Offentlige rapporter
MEF ønsker at Samferdsels-
departementet oppnevner 
TBU-S og at det settes sammen 
av representanter fra berørte 
departementer og etater, samt 
organisasjoner som represente-

rer ulike interessenter.  
– Det som bør vurderes med 
hensyn til metode er hvilke 
elementer som skal tas med i 
beregningene og hvilken verdi 
disse elementene skal gis. I 
tillegg er det viktig å bygge 
opp et robust faglig miljø for 
denne typen arbeid. TBU-S skal 
bidra til at alle interessenter får 
tilgang til beregningene som 
gjøres og forstår hvordan de er 
gjort. Dette sikres ved at berør-
te parter deltar i utvalget og at 
alle rapporter er offentlige, noe 
som også vil stimulere til en 
bedre debatt omkring verdien 
av infrastrukturinvesteringer, 
slår Ulset fast.

Kraftig nedgang i kontrakter
De ferske tallene som MEF la 
ut om situasjonen i anleggs-
bransjen, viser for øvrig at 
finanskrisen på ingen måte har 
sluppet taket. Det har faktisk 
aldri, siden målingene startet i 
2007, vært varslet større ledig 
kapasitet blant MEFs medlems-
bedrifter på tre måneders sikt 
enn det gjøres denne vinteren.  
– Det har vært en kraftig ned-
gang i antall nye kontrakter til 
veibygging gjennom hele 2010, 
noe som har rammet de mel-
lomstore bedriftene hardest, 
altså bedriftene med mellom 
21 og 50 ansatte. To av tre mel-
lomstore bedrifter melder om 

Figur 1
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dårlig ordrereserve, og hver 
tredje bedrift varsler permitte-
ringer foran vinteren i en situa-
sjon med allerede mye ledig 
kapasitet, forteller Ulset.
– Det er normalt at det varsles 
høyere ledig kapasitet i vinter-
månedene, men det har aldri 
vært varslet større ledig kapasi-
tet på tre måneders sikt enn det 
gjøres denne vinteren (Figur 1). 
Erfaring fra tidligere år tilsier 
dessverre at det er liten grunn 
til å tro at det vil komme opp-
drag i første kvartal 2011 som 
vil endre dette bildet vesentlig, 
fortsetter Ulset. 
 
Færre maskiner
Når det gjelder maskinparken 
har det, helt siden MEF star-
tet målingen av denne under 
finanskrisen høsten 2008, 
foregått en gradvis nedbyg-
ging. Nedbyggingen var størst 
i oktober 2008, men gjør seg 
fremdeles gjeldende. Det er 
nå cirka fem prosent flere som 
varsler om nedbygging av mas-
kinparken enn investeringer i 
nye maskiner.  
– Nedgangen i antall maskiner, 
for lav utnyttelse av arbeids-
stokken og en lavere aktivitets-
økning enn varslet i Nasjonal 
Transportplan (NTP) for inne-
værende periode har gitt en 
nedbygging av antall sysselsatte 
innenfor veibygging, sier Ulset. 
 
Færre arbeider med veibygging 
Som følge av finanskrisen for-
svant mer enn 1000 personer 
som var sysselsatt i veibygging 
(se grafen under). Krisen førte 
til at stort sett alt anleggsarbeid 
i privat sektor stoppet opp, 
også når det gjelder utbygging 
av hyttefelt og industrianlegg. 
Tiltakspakken fra regjeringen i 
2009 ga et oppsving i aktivite-
ten høsten 2009, men har ikke 
klart å gi et varig løft.  
– Det er viktig at regjeringen 
og Statens vegvesen nå er seg 
bevisst hvordan de skal bevare 
en effektiv tilbudsside, for å 
kunne møte den etterspørselen 
som er varslet gjennom NTP 

for de kommende år. Fordi 
regjeringen har foreslått lavere 
budsjetter enn NTP la opp til, 
må det bevilges mer penger enn 
planlagt for å realisere NTP et-
ter planen. Skal man klare det, 
må vi bevare anleggsbransjens 
kapasitet, sier Ulset.
 
Langt færre anbudsåpninger 
Figur 3 viser også en tydelig 
sammenheng mellom tidspunk-
tet for når Statens vegvesens 
anbudsåpninger blir lagt ut og 

antallet personer som til en hver 
tid er sysselsatt i veibygging.  
– MEF har i en årrekke ønsket 
en jevnere fordeling av anbud 
når det gjelder veibygging. 
Anbudsåpningene har hatt en 
tendens til å hope seg opp i 
annet kvartal, noe som fører til 
at de fleste veiprosjektene ikke 
kommer i gang før på somme-
ren og utover høsten, noe gra-
fen også viser. Dette problemet 
har riktignok bedret seg noe de 
senere årene, men det er etter 

vår mening fremdeles ikke løst, 
sier Ulset. 
– Den største utfordringen i 
2010 er likevel at det har vært 
200 færre anbudsåpninger enn 
i 2009. Det er sikkert flere år-
saker til dette, men faktum er 
at byggherren ikke har klart å 
opprettholde nivået fra 2009, 
som også var påvirket av til-
takspakken.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Figur 2 viser at bedrifter med mellom 1 og 50 ansatte har mer enn 40 prosent ledig kapasitet i februar og 
cirka 20 prosent ledig kapasitet nå. Det er denne gruppen som sliter tyngst.

Figur 3
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CAT® 312 har i mange år vært en 15-tonns klassiker på det norske markedet. Her ser du grunnen til å kjøpe Cat 312D L...

•	 Optimal sikt og suveren førerkomfort gir en produktiv maskinfører hele arbeidsdagen. 
•	 Fintfølende og sterk hydraulikk for både grave og presisjonsarbeid.
•	 Multipro ToolControlTM,	integrert	redskapskontroll	med	ti	forhåndsprogrammerte	instillinger	for	spesifikk	mengde	og	trykk	

for hydraulisk redskap som hammer, vibroplate rototilt m.m. 
•	 Eco mode og ODPS (On Demand Power Supply) sikrer til enhver tid lavest mulig drivstofforbruk.
•	 Automatisk kontroll av væskenivåer ved oppstart.  
•	 Den miljøvennlige ACERTTM -teknologien gir en ren, stillegående og kraftig motor som sikrer høy ytelse og lavest mulig 

drivstofforbruk per time.
•	 Servicepunkter som jevnlig må inspiseres og vedlikeholdes er gjort meget lett tilgjengelig fra bakkenivå.
•	 Pon Pluss Service avtale som inkluderer 3 års delegaranti

Caterpillars maskiner er bygd for høyest mulig pålitelighet og den laveste kostnad pr. driftstime. Legg til Pon Equipments  
ekspertise og Pon PlusServiceavtale - og du får en pakke som gir deg den gunstigste totalløsningen.

Pon Equipment AS
815 66 500
www.pon-cat.com

EN PRODUKTIV OG BEHAGELIG HVERDAG 
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..æg ønske mæg en 
maskin uden slark..*

*..jeg ønsker meg en maskin uten slark..

Maskiner på byggeplasser blir stoppet av sikkerhets-

messige grunner hvis det er mye slark i boltene. 

Bondura® bolten er godkjent til å erstatte 

tradisjonelle bolter og blir brukt for å ta opp slarken 

og dermed redusere kostnader ved reparasjon. Den 

monteres enkelt i felten og forebygger ny dannelse av 

slark. For et uforpliktende tilbud, kontakt oss på 

post@boltnorge.no eller 51 77 20 20

NORGE AS

notis til julenissen :

www.boltnorge.no  |  www.bondura.no

CableBuster
din personlige 

kabelsøker

Tel. 32 73 00 05 Mob. 481 20 181
post@holte-electronics.no
Frogs vei 41, 3611 Kongsberg

www.holte-electronics.no

Ta kontakt 
hvis du vil bli
agent!!
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30 ansatte og en omsetning 
i 2007 på kr 82 millioner

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem



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

anleggsmaskinen 12-201068 anleggsmaskinen 12-201069

Den engelske maskinprodusenten 
Aveling-Barford inngikk lisens-
avtale på veihøveltypen.  Aveling-
Barford var en gammel produsent 
av egne andre maskintyper, bl.a. 
veivalser, som etaten for øvrig 
hadde noen eksemplarer av fra 
langt tilbake i tid. 
Veihøveltypen var spesiell med 
noen tekniske løsninger og trekk 
som skilte seg fra konkurrentene, 
mer kjente fabrikat, som var på 
markedet. Austin-Western typen 
var 2-akslet, mens andre på denne 
tid var gått over til 3-akslet ut-
førelse i form av 2-akslet boggi 
bakstilling. Høveltypen hadde 
4-hjulsstyring og 4-hjulsdrift, dvs. 
styring også på bakhjulene og 
drift også på forhjulene. Videre 

var alle funksjoner på maskinen 
fullt hydrauliske, både manøv-
reringsfunksjonene for bladet og 
for andre redskaper, samt betje-
ningselementene på førerplassen. 
Styringen var også hydraulisk, den 
var betjent med en toarmet spak, 
som blant noen ble kalt for ”pinne-
styring”. Dette må ha vært teknisk 
avansert på tidlig 1950-tall. Motor 
for de engelskproduserte var av 
fabrikat Leyland. Maskinmodellen 
hadde betegnelsen 99-H, vekt var 
11 tonn og motorstørrelse 127 hk. 
Som maskinnavn brukte produ-
senten navnet Aveling-Austin.  

Fullt ut hydraulisk
Norsk importør og hovedforhand-
ler av produktene fra Aveling-

Barford gjennom lang tid var det 
kjente maskin- og industriutstyrs-
firmaet G. Hartmann, med sin 
også kjente adresse ”Postboks nr. 
1, Oslo 1”. (I nyere tid er dette 
firmaet borte). 
Veivesenet i Akershus hadde 
to slike maskiner fra tidlig på 
1950-tallet. 
I 1962-63 ble høveltypen fornyet 
og mye forandret (nå i flere stør-
relser). Den største endringen var 
at bakakselen ble erstattet med en 
2-akslet boggi, med drift på begge 
aksler. Denne boggien var dreibar, 
med et svingutslag inntil 150 til 
hver side. Motor var nå 165 hk, og 
maskinvekt (uten front- og bak-
montert utstyr) vel 15 tonn. Stadig 
fullt hydraulisk. Dette  gjelder 

maskinutgaven med betegnelsen 
Super 500, som var den som ble 
prøvet og etter hvert anskaffet i en 
del eksemplarer til veivesenet. Nå 
sa annonsetekstene ”6 hjuls trekk, 
6 hjuls styring”.

Økt arbeidsbredde 
Ved å innføre konstruksjon med 
boggi bakstilling fikk maskinen 
roligere gang og jevnere og bedre 
resultat av arbeidsprosessen mot 
underlaget. Dette ble den tyngste 
høvelutgaven gjennom mange år i 
etaten. Erfaringene var at den pga. 
det utbygde hydraulikkanlegget 
var lett å arbeide med for føreren. 
Den var egnet i anleggsoppgaver 
og i hardt vintervedlikehold, med 
tyngde, styrke og med stabilitet 

VeiVeseneTs TUngVekTeRe 

aveling-barford veiHøvler (ved to av dem) 

Maskinene av dette veihøvelfabrikatet har sin opprinnelse i USA. Fabrikatnavnet der var Austin-Western, og 
den produktlinjen det gjelder her kom på markedet få år etter krigen.
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ved å utnytte styre- og framdrift-
segenskapene. Ved å styre forhju-
lene og boggien noe ut samme 
vei, gikk maskinen i ”krabbegang” 
med en økt arbeidsbredde. Mas-
kinene var utstyrt med frontblad, 
og de var også egnet for bruk med 
tilleggs snøkantving. Med dette 
kunne de oppnå en særlig stor 
brøytebredde, målinger av dette 
viste opp til ca. 7 m.

Startbar Super 500 
Det var slike ”plusser” men også 
noen ”minuser” i rapporter fra fyl-
kesveikontorene. Noen fylker la ut 
fra sine veiforhold og behov vekt 
på positive erfaringer, kapasitet og 
resultater, og holdt flere eksem-
plarer av typen i maskinparken. 
Negativt kunne være kostnader, 
og enkelte tekniske mangler og 
tekniske problemer. Sikkerhets-
kopling som utløste høvelbladet 
ved sammenstøt med markfaste 
hindringer ble savnet! (Innført 
senere).  Kontakt med importør og 

produsent ble holdt, med tilbake-
meldinger fra prøver og fra driften. 
For forsterkninger, forbedringer ut 
fra norske forhold. 
Blant fylkene (sett i veietaten) var 
det Akershus og Hordaland som 
holdt størst antall Aveling høvler, 
og særlig førstnevnte gjennom en 
lang tidsperiode. 
Et eksemplar som fra ny gikk i 
veivesenet i Telemark, deretter 
i privat næring, ble for noen år 
siden som utrangert, overdratt til 
bevaring i veivesenet i Trønde-
lagsfylkene. Dette er en 1963-mo-
dell dvs. tidlig utgave av type 
Super 500. Den er pusset opp og 
er startbar. Den inngår nå sammen 
med annet veivesenmateriell/gjen-
stander i et museumsanlegg på 
Stiklestad i Nord-Trøndelag, hvor 
veivesenet har innslag.

Valgfrihet av motor 
I 1970-årene ble Aveling Super 
500-utgaven videreutviklet på 
forskjellige punkter av komponen-

ter og utstyr. Nyere versjoner ble 
Super 600 og 700, og deretter en 
endret form av modellbetegnelse. 
Teknisk ble motorfabrikat endret 
til (valgbart) GM som var totakts 
dieselmotorer, og deretter til Sca-
nia. Med effektøkning gjennom 
disse endringene. Maskinens vekt 
økte også gjennom utviklingen, 
gjennom konstruksjonsmessige 
forsterkninger og gjennom tillegg 
av nye komponenter. 
Bestanden av Aveling høvler i 
veivesenets maskinpark på lands-
basis var som eksempel i 1970, 
57 enheter av et totaltall på 461 
høvler. Dette var omkring høyeste 
nivå. Utviklingen siden har ført 
til markert avtakende behov for 
veihøvler i det hele, og avtakende 
behov for denne tunge typen.
 
Siste eksemplar 
På to tekniske punkter var fabri-
katet både først ute, og holdt fast 
ved hele tiden, det ene var 6-hjuls 
driften, allhjulsdrift. Alle konkur-

rerende fabrikat innførte etter 
hvert dette som et valgbart alterna-
tiv av sin type.  Det andre var den 
fullhydrauliske utførelsen. 
Den siste Aveling-høvel ble le-
vert til vegvesenet ved årsskiftet 
1987/88, var da i ny utførelse og 
med betegnelsen ASG018. Mas-
kinvekten var nå 19,6 tonn. Motor 
var Scania på 269 hk.  Full hy-
draulisk betjening var her supplert 
med ”styrestikke-kontroll i fører-
hus”, elektro-hydraulikk på spaker 
som innebar at føreren kunne styre 
samtidig som han betjente bladet. 
Tiden og årene innhentet også 
denne maskinen. Da den etter 
innsatsen i Akershus ble utrangert 
fra driften, ble den satt på vent, 
med opplegg for bevaring i sitt 
hjemfylke. 
Bildene viser de to utgavene 
ASG018 og Super 500 (s/h). 

Tekst I BJøRN PREBENSEN
Foto I ARKIV NORSK 
VEGMUSEUM

VeiVeseneTs TUngVekTeRe 

aveling-barford veiHøvler (ved to av dem) 
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FOR BETONGKUM
Duken monteres så tidlig som mulig på nyanlegg og 
som det går frem av bildene ved å henge krokene 
i ”støtteringen” så nært kjegletoppen som mulig. 
Duken kan fjernes i kum når det måtte ønskes 
ved hjelp av krokene eller å løse ut stroppene fra 
låsene. Dette er gjerne nødvendig ved trykkprøving 
eller TV inspeksjon.

FOR PLASTKUM
Dukene for plastkummer er noe enklere da de trees 
over stigerøret til plastkummen og fjernes når kjegle 
og lokk monteres. Produktene for plastkummer er 
til hjelp ved oppsingling over rør og igjenfylling av 
grøfter.

• Samler opp grus og asfalt
• God styrke - Enkel i bruk
• Filtrerer vann effektivt
• Beregnet til gjenbruk
• Kostnadsbesparende

MOBERGSBAKKEN 87 - 5200 OS
Tlf. 95 49 95 30 - E-post: tage@akprodukter.no

*Produktet er patentert

Dobbel Gullfeisel 2010
Helse og miljø sto i fokus da Gullfeiselen 2010 ble tildelt Bente 
Ulvestad og Tom Myran for deres mangeårige innsats på dette 
viktige området. Juryen karakteriserte de to som faglige fyrtårn 
med brennende interesse, men uten å operere i bransjens rampelys. 
Vinnerne har fått fram mye ny viten om kols, oljetåke i miks med 
bergpartikler og liknende begreper, og ikke minst om konsekvensene 
for dem i bransjen som måtte rammes.

skUFFe
mat

Nær ny deltakerrekord
Med 920 unike navn på deltakerlista til årets utgave av 
Fjellsprengningsdagen og Bergmekanikk/Geoteknikkdagen 
kunne NFF/Tekna notere seg for noe nær rekordoppslutning. Til 
Fjellsprengningsdagen alene hadde 760 meldt seg på. Bare en gang 
på 1990-tallet har deltakerlista for hele arrangementet vært så fullsatt, 
da med 935 frammøtte. Prosjektleder Siri Engen (bildet) var i fjor 
vertskap for 699 påmeldte til de tre arrangementene som alltid kjøres 
over to dager i SAS Radisson hotell i Oslo.
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minneoRd oVeR osVald einaRsen 
Onsdag 1. desember 2010 fikk MEF det triste budskap 
om at tidligere hovedstyremedlem Osvald Einarsen, født 
21.09.1930, fra Skjervøy døde den 30. november 2010 etter 
lang tids sykdom.

Osvald Einarsen var mangeårig medlem av MEF med sin 
entreprenørvirksomhet i firmaet Einarsens Sønner AS. 
Osvald Einarsen ble valgt inn i hovedstyret i MEF på 
Landsmøtet i Oslo i 1978. Forut for dette var han medlem 
av Fylkesstyret i MEF avdeling Troms. På Landsmøtet i 
Trondheim i 1985 ble han valgt til nestformann. Osvald 
Einarsen satt i hovedstyret frem til 01.06.1988. Han var 
tildelt MEFs gullnål.

Osvald Einarsen hadde et særdeles godt humør. Han var 
svært utadvendt, og replikkene satt løst. Han var heller 
ikke den som gikk og la seg først i forbindelse med sosiale 
arrangement i MEF, og var som mange nordlendinger glad 
i å svinge seg på gulvet. Han var svært opptatt av bransjen 
og forbundet, og hadde meningers mot så vel på vegne av 
MEF avdeling Nord, som selvstendig styrerepresentant. Han 
var - som nordlendinger sier - en uvøren person, og var ikke 
redd for å ta ordet, det være seg i møter i MEF eller i møter 

med politikere og andre. Det faktum at han satt i hovedstyret 
i totalt ti år, viser at også avdeling Nord hadde tillit til sin 
hovedstyrerepresentant, og at han utførte vervet til beste for 
Nord-Norge og MEF.

Osvald Einarsen var dessverre de siste årene av sitt liv mye 
syk. Dette hindret imidlertid ikke at han så langt det var 
mulig møtte på MEF-møtene og var genuint interessert i 
bransjen og forbundet.

De som lærte Osvald Einarsen å kjenne, fikk et nært forhold 
til denne humørfylte og også sosiale, omsorgsfulle og 
lyttende person. Han var svært glad i Skjervøya og stedet 
Skjervøy, og var ikke lite stolt da representantskapet la møtet 
til hans hjemsted. 

Ved Osvald Einarsens bortgang har MEF, og særlig MEF 
avdeling Troms, mistet en respektert og lojal kollega og 
venn. I denne stund går våre tanker til hans nærmeste.

MEF lyser fred over Osvald Einarsens minne. 

Erling M. Erstad

Nye Hesselberg’ere
Komatsu-importør Hesselberg Maskin har styrket staben ytterligere denne høsten. Tim Fredrik Hagen-Johansen (35) er ny maskinselger 
i Bergen. Bjørn Ruben Johansen (29) og Bengt Kristian Jakobsen (20) er begge ansatt som mekanikere i henholdsvis Fauske og Alta. 
Hagen-Johansen er utdannet ved Varehandelens høgskole. Jakobsen har fagbrev som anleggsmekaniker og kommer fra Mesta, mens 
Johansen er utdannet automatikkmekaniker ved Saltdal vgs.
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Region Sørvest
Tur til Amsterdam
Styrene i Agder og Sør-Rogaland arrangerte felles styremøte lørdag 6. november i Amsterdam. På turen var lederne av de respektive 
valgkomiteer med, og ildsjelene i MEFA2010 komiteen. På  felles styremøte ble det arbeidet med arbeidsplanene for 2011 som blir lagt fram på 
årsmøtet i 2011. Våre ledsagere var selvfølgelig med og det ble et hyggelig weekend opphold i Amsterdam.

  

Julemøte
Julemøte i Sør-Rogaland arrangeres lørdag den 18. desember 
på Stavanger Airport Hotell kl 1400. Deretter blir det show 
med Kristian Valen ”Raskere enn sitt eget beste” og det hele 
avsluttes med julebord i hyggelige omgivelser. 

Årsmøtene i regionen
Årsmøtet 2011 for avdeling Sør-Rogaland arrangeres fredag 
11. februar fra kl 1200 på Sola Strand Hotell på Sola. 
Årsmøtet 2011 for avdeling Agder arrangeres fredag 18. 
februar fra kl 1200 på Radisson Blu caledonien Hotell i 

Kristiansand.

Hyggelig middag 
fredagskveld på 
et spennende 
sted, drevet av 
ungdommer som 
hadde hatt en 
vanskelig fortid, og 
som er bygget opp 
av kjendiskokken 
Jaime Oliver.  

Flott ”Dinner Cruise” lørdagskveld på 
Amsterdams flotte kanaler. Fra venstre: Frode 
Byberg, Marianne Asserson, Leon Stangeland, 
Elisabeth Kolnes og Mona Byberg.

Felles styre fra venstre: Ole Bjelland, Dag 
Fisketjøn, Leon Stangeland, Frode Byberg, 
Jan Arvid Lindland, David B. Knudsen, Helge 
Torjussen, Fritz I. Lundbakk, Gunnar Kolnes, 
Kjell Gilje, Asbjørn Sandås, Martin Nordbø, 
Kjell Olav Uppstad, Tor Kristiann Thorsen og 
Nils Inge Tjelta.
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Region nord

  

messeR og konFeRanseR 2011
18.-20. januar: Anleggsdagene
Arr: MEF

9.-10. mars: Avfallsdagene 
Arr: MEF

10.-13. mai: Maszbud 2011
Internasjonal maskinmesse Kielce, Polen

27. – 29. mai: MEFA 2011 Trondheim 
Arr. MEF

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

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

9.-11. september: Dyrsku`n i Seljord

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

19.-23. oktober: Bygg reis deg
Norges varemesse, Lillestrøm 
 
1. november: Oslo-konferansen 
Arr. MEF

Erfaringskonferansen 2010 mellom Statens vegvesen  
og meF Region nord
Målet for samarbeidet mellom SVV og MEF Region Nord er å 
utveksle erfaringer, øke kompetansen og å øke konkurransen om 
oppdrag for Statens vegvesen. Dette blir gjort ved å lage et årlig 
samlingspunkt for partene hvor aktuelle tema blir belyst. Årets kon-
feranse ble arrangert i Tromsø fredag 19. november.
På våren 2009 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å 
skaffe nødvendig data til Leverandørutviklingsprosjektet (LUP), og 
på årets Erfaringskonferanse ble sluttrapporten gjennomgått av Lise 
Bang Ericsson. 
Stein Gunnes, sjeføkonom MEF, fortsatte konferansen med å gå 
gjennom nøkkeltall for bransjen, etterfulgt av prosjektleder Gud-
mund Løvli i SVV som snakket om erfaringer med prosjektutførel-
ser for Statens vegvesen. 
Gun Marit Stenersen fra MEF avsluttet økten før lunsj med å snakke 
om erfaringene rundt Helgelandspakken. 

Etter lunsj redegjorde øystein Olav Miland fra Troms 
Fylkeskommune om fylkets erfaringer med forvaltningsreformen, 

hvor blant annet utfordringene rundt drifting av veg er større enn 
ventet. Erfaringer rundt funksjonskontrakter ved halvgått løp ble 
delt oss ved Terje Elveos fra Nord-Salten Vegdrift AF og Terje Sol-
voll, avdelingsdirektør SVV, snakket om deres erfaringer med funk-
sjonskontrakter i Vesterålen.  
Erfaringskonferansen ble avsluttet med debatt hvor konferansens 
foredragsholdere satt i panelet med Stein Gunnes som debattleder.
Etter endt dag ble det foretatt en oppsummering. Denne konferansen 
er et viktig treffsted for SVV og MEF og den vil bli en årlig begi-
venhet hvor en deler erfaringer og kommer med innspill i forhold til 
aktuelle tema. Målet er også å øke kompetansen i bransjen ved blant 
annet å kjøre kurs og få delt de erfaringene som aktørene har på 
ulike kontraktsformer.  
Blant annet er det fremdeles stort behov for å øke entreprenørenes 
kunnskap om Prosesskode 1, som er SVVs standard beskrivelsestek-
ster for vegkontrakter. For å ta tak i dette ble det arrangert kurs i 
Tromsø 18. november 2010, dagen før Erfaringskonferansen. Re-
sponsen var stor, og det stilte over 40 deltakere på dette kurset.

Felles årsmøte
Vi minner om felles årsmøte for Nordland, Troms og Finnmark 
25. – 27. februar på Rica Ishavshotell i Tromsø. Informasjon om 
arrangement, program og påmelding sendes ut etter hvert. Velkommen 
skal dere være.

Medlemstreff og scootertur i 
Finnmark vinteren 2011 
Det har vært en tradisjon at medlemmene i Finnmark har en 
helgesamling i løpet vinteren. I år blir samlingen 8. – 10. april. 
2011. Møtested blir Jergul Astu fjellstue, som ligger ca. 40 km fra 
Karasjok mot Kautokeino. Det blir ankomst fredag ettermiddag. Vi 
begynner med møte om ettermiddagen, samt møte neste formiddag 
før det blir scootertur på Finnmarksvidda. For mer informasjon om 
Jergul Astu fjellstue, se deres hjemmeside http://www.jergulastu.
no

Kurs 2011
Studer kurskatalogen for vinteren 2011og se hvilke kurs som blir 
holdt. Savner du noen kurs, ta kontakt så får vi drøfte om det bør 
settes opp ekstra kurs. 

Vi ønsker alle medlemmer God Jul og takker for hyggelig kontakt og samarbeid i året som snart er over.
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Region Vest
Året som har gått
Året som har gått har vært et bra år for bransjen med mange store vei– og baneprosjekter. Boligbyggingen har stagnert, kjøperne er der,  men 
tilgangen til tomtearealer er vanskelig. En del av kommunene har vært flinke til og sette i gang VA Anlegg, særlig Bergen Kommune.

I vest begynner man nå å se virkningene av den tidlige vinteren, og sprengkulden vi har hatt siden begynnelsen av november. Tele ned mot en 
meter er registrert i indre strøk. Mye av arbeidene har stoppet opp, og bedriftene må nå vurdere permitteringer. 
Ikke ulik sist vinter som også var kald, men mange av de permitterte ble da tatt inn igjen til snørydding. 

25 år i meF
I  mai avholdt MEF og MESI AL landsmøte i Haugesund og under 
møtet ble en rekke hedersbevisninger overrekt. Av de som ikke var 
til stede var det en rekke bedrifter som skulle fått tildelt plakett for 
25 års medlemskap i MEF. Disse vil få sine tildelt ved deltagelse på 
julemøtene eller at regionsjef gjør dette ved en passende anledning. 
Tre av våre medlemmer fikk disse overrekt personlig ved besøk av 
regionsjef. 

Per Nyløy 
fra Per 
Nyløy i 
Luster.

Tor Olav Halse fra Brødrene Mundal i Svelgen.

Sigmund Veum fra Veum Maskin 
AS i Gaupne.
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Region Vest

Dieselmotorer

www.frydenbopower.no
Telefon 63 87 17 00

(Ex. Valmet)

Fellesmøte i regionen

MEFs fortjenstmedalje
På en firmatilstelning hos Ottar Dvergsdal AS i Skei i Jølster Sogn og Fjordane lørdag 
27 november, hedret firmaets ledelse to av sine ansatte for lang og tro sammenhengende 
tjeneste. Atle Egge fikk MEFs fortjenestemedalje i gull for minst 30 års tjeneste og Stig 
Heggheim sølv for minst 20 års tjeneste i firmaet. Det var MEFs opplæringskonsulent i 
Førde, Rune Apneseth, som stod for den høytidelige utdelingen.

Londontur for styret og medlemmer
Styret og medlemmene på Haugalandet avholdt sin årlige tur og i år gikk den til London i september måned. Med på turen var representant fra ølen 
Betong AS som stod for den faglige seminar delen. 

Styrene i Region Vest avholdt 26. – 28. 
november fellesmøte i Flåm. På dagsorden 
stod blant annet arbeidsplanen for Region Vest 
for 2011. Denne ble nøye diskutert og vedtatt 
som grunnlag for det arbeid som alle tre styrer i 
regionen skal utføre i 2011.

Aktiviteter framover:
Årsmøte avd. Hordaland arrangeres 29. 
januar i Bergen og avd. Sogn og Fjordane i 
Førde 9. februar.  Seminar til Gran canaria 
19. – 26. mars – kun få plasser igjen

Utstilling i Haugesund – Anlegg 2011 17. – 
17. juni. Vi ved regionskontoret ønsker alle 
medlemmer med familier en riktig God Jul 
og takker for et godt og hyggelig samarbeid 
gjennom året.
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Seksjon Ressurs og miljø
Norsk Standard for brønnboring
Etter forslag fra brønnboreravdelingen samtykket Dag Riefling fra Huseiernes Landsforbund til å lede an det videre arbeide med tilrettelegging 
av Norsk Standard for brønnboring. MEFs representanter er svært glad for at komiteen fått en leder med de aller beste forutsetninger for å lage 
en god og reflektert standard til beste for hele verdikjeden. Huseiernes Landsforbund er med sine 170.000 medlemmer også en viktig målgruppe 
for brønnborerbransjens aktiviteter innen både energi- og drikkevannsforsyning.
 

Varmepumpekurs
Oppdatering av gammel kunnskap er avgjørende for en bransje som er i rivende utvikling. Rundt 25 brønnborere deltok på kurs i varmepumper 
hos ABK Klima AS 3. - 4. desember. Fra det omfattende programmet la kursansvarlig Per Stykket fra ABK vekt på gjennomgang av 
kjølebelastning, dimensjonering, effektdekningsgrad og varmeledningsevne. Møtet ble tradisjonen tro avsluttet med en bedre julemiddag.

Avdeling Brønn- og spesialboring 

Medlemstur
Antakelig var det Europas 
beste fagmesse for 
drilling & fundation som 
brønnboreravdelingen besøkte 
i Italia 7. - 11. november. 
Utvalget av borriger var 
enormt, også av den typen som 
er konstruert for boring av de 
helt store dyp. Nærmere 30 
deltakere fikk i løpet av turen 
rikelig anledning til å treffe nye 
og spennende bransjefolk med 
samme sterke interesse, nemlig 
brønnboring. 

Godkjent! Brønnborere studerer italienske automobiler.

Stålesen Brønnboring ved brødrene Morten og Leif Arild Stålesen utveksler synspunkter 
med Rikard Lie, Østfold Brønnboring.

Dyp geotermisk borerigg, Made in Italy.



nYTT FRa Regionene

anleggsmaskinen 12-201076 anleggsmaskinen 12-201077

Seksjon Ressurs og miljø
avdeling skog

Årsmøte
Skogavdelingen arrangerer årsmøte 25. – 27. februar 2011 på 
Rica Nidelven i Trondheim. Program med årsberetning sendes 
medlemmer straks dette foreligger. 

Temadager skog
Under årets fagtreff for skogentreprenører, lørdag 13. november 
deltok 77 deltakere fordelt på 31 medlemsbedrifter. Hovedtema var i 
år skog, miljø og klima som ble godt presentert av de ulike inviterte 
innleggere. Se foredragene på MEFs hjemmeside www.mef.no

sakkyndig kontroll 
Statens arbeidstilsyn har bestemt at skogsmaskiner skal underlegges 
krav til såkalt sakkyndig kontroll, dvs. bruksforskriftens §53. 
Dette er en endring fra tidligere praksis som ble stadfestet av 
Arbeidstilsynet i 2002 om periodisk kontroll som bransjen har 
forholdt seg lojalt til.
På denne bakgrunn har eget Bransjeutvalget for skogsmaskiner 
(skogstyret og skogsmaskinleverandørene) bedt om snarlig møte 
med Arbeidstilsynet for å diskutere krav til sakkyndig kontroll av 
skogsmaskiner, dvs. hogstmaskin og lassbærer.

Norsk mester
Norsk mesterskap i skogsmaskinkjøring, 19. - 21. oktober på 
Lillehammer fikk bred omtale i en rekke nyhetskanaler, både 
av lærlinger og profesjonelle. Se arrangøren World Skills egen 
hjemmeside som har samlet intervjuer og medieklipp, www.yrkes-
nm.no. Vi gjentar at rådende norske mestre i skogsmaskinkjøring for 
profesjonelle heter Terje Jørgensen; Rømskog, Steinar Sætha, Nes, 
og Henrik Larsson, Kongsberg.

Klagenemnd
I forbindelse med fagprøveavleggelse er arbeidet som foregår i de 
respektive nemnder av svært stor betydning, både for enkelte elev 
og kvaliteten på et faglig innhold. Utdanningsdirektoratet har bedt 
MEF om innspill til egnede medlemmer for å ta hånd om eventuelle 
klager i forbindelse med. fagprøveavleggelse som skogsoperatør. På 
direktoratets forespørsel har følgende sagt seg villig til å ta del i slik 
klagenemnd for faget skogsoperatør:  
Jørgen ødegaard, vara Andreas Råheim
Svein Valaker, vara Trond Myrslo
Monrad Lassemo, vara Olav Struksnæs

Piggvalser!
Enda en gang skal reglementet for trekk av piggvalseskadet tømmer 
opp til dette styrets vurdering i Norsk Virkesmåling. September 
2009 trådte regelen om maks 5,5 millimeter påført skade, noe 
som fikk mange skogentreprenører til å reagere svært negativt! 
Først som sist rammer denne bestemmelsen både skogeier og 
entreprenør hvorav entreprenørbransjen har særlig reagert. Siste 
møte mellom skogavdelingen og Norsk Virkesmåling skjedde på 
Haslestad Bruk 23. november hvor MEF gjentok sitt negative syn 
på en helt unødvendig 5,5 regel som i realiteten er en ren særnorsk 
bestemmelse. 

Årsmøte
Brønnboreravdelingen arrangerer årsmøte 18. – 20.  februar 
2011. Program med årsberetning sendes medlemmer straks dette 
foreligger. 

Energi 21 – ferdig rapport!
Brønnboreravdelingen har medvirket i nylig avlevert rapport om 
Geotermisk boring. Dette var et initiativ fra tidligere energiminis-
ter Enoksen for mer fokus på potensialet for ulike energiformer 
knyttet til fornybar energi. Rapporten avlevert om geoenergi blir 
styrebehandlet i Energi 21 i slutten av desember og forhåpentligvis 
anbefalt videre for oppfølging av rapportens konklusjoner knyt-
tet til blant annet energiboring som et høyaktuelt satsningsområde 
som ledd i norsk industripolitikk.

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

www.mef.no

Region Øst
Årsmøter 2011
12. februar, Hedmark og Oppland på Rondane Spa 
Høyfjellshotell

16. februar, Oslo/Akershus på Quality Hotel Olavsgaard

04. mars, østfold 50 års jubileum og årsmøte på  
Quality Spa & Resort Son

08. mars, OKAB Region øst på  Rica Hotel Gardermoen
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meF-akTØRen ingar fossum

Med en omsetningsøkning på 
vel 18 prosent og en tilhørende 
bedring av driftsresultatet før 
skatt på 174 prosent fra 2008 
til 2009 er det mye som tyder 
på at daglig leder Ingar Fossum 
og styreleder Per Ivar Sandum 
har tatt de rette avgjørelsene før 
og under en periode da mange 
bransjekolleger måtte slite kraf-
tig med virkningene av finans-
krisen.

- Ja, da krisa slo inn viste det 
seg at vi har valgt en fornuftig 
måte å drive på. Vi har hele 
tiden lagt opp mye av virksom-
heten på langsiktige avtaler om 
reparasjoner og vedlikehold av 
anlegg og installasjoner ved 
lokale og regionale institusjoner. 
Ut over det har vi regnet på 
anbud med tanke på nye opp-
drag for å utnytte eventuell ledig 
kapasitet. Så da finanskrisa slo 
til ble vi ikke i særlig stor grad 
rammet av verken byggestopp 
eller annen investeringsveg-

ring, men holdt hjulene i gang 
nesten som vanlig gjennom 
vedlikeholdsavtalene, sier Ingar 
Fossum.

- Vi har heller ikke satset på 
å gå inn som underentreprenører 
med mannskap og maskiner på 
timebasis. Hvis noe uforutsett 
skjer, blir vi i så fall de første 
som sendes hjem, noe mange 
fikk føle på kroppen da mye 
anleggsarbeid stanset opp under 
finanskrisen. Men når behovet 
melder seg leier vi gjerne inn 
folk selv.

Fossum & Sandum er en ung 
bedrift, etablert som aksjesel-
skap i 2006.

- Jeg holdt på noen år alene 
før det, og er tredje generasjon 
anleggsmann da både bestefaren 
og faren min drev maskinfirma. 
Selv ville jeg helst satse på noe 
på egen hånd i ung alder. Faren 
min overtalte meg imidlertid til 
å skaffe meg fagutdanning før 
jeg satte i gang, og jeg har ikke 

gaselleBedRiFT 
I FRAMGANG

navn I Ingar Fossum
Firma I Fossum & Sandum AS 
antall ansatte I 4 
Omsetning 2009 I 8,55 mill. kroner

Noen hjørnesteinsbedrift i Buskerud blir nok Fos-
sum & Sandum AS i Tyristrand aldri. Men innsatsen 
fra to driftige ledere og to øvrige fast ansatte har i 
alle fall ført til status som en av fylkets gasellebe-
drifter i 2009. 

Flekkefjord Produkter AS
- gir deg gode opplevelser

Flekkefjord Produkter AS - Svegeskogen 11 - 4400 Flekkefjord    Tlf 38 32 70 70    post@graveutstyr.no
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Produsent av utstyr fra 0,5 til 30 tonns gravemaskiner

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

Alle våre produkter blir produsert i RAEX 450 / Slitestål
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angret et sekund på at jeg også 
er rørleggermester.

Ingar Fossum eier firmaet 
på 50/50-basis sammen med 
Per Ivar Sandum som også er 
styreleder.

- Rollefordelingen mellom 
styreleder og daglig leder er én 
ting. I det daglige gjør vi det 
som må gjøres med maskiner 
og utstyr i praktisk arbeid ute 
sammen med de øvrige ansatte. 
Og Per Ivar er god å ha som 
brems hvis jeg viser tegn til å 
si ja til litt mye på for kort tid. 
Det hender faktisk nå og da, 
innrømmer Fossum. 

Tilværelsen i Tyristrand på 
vestsiden av Tyrifjorden opple-
ves om både landlig og tilbake-
lent, men aktiviteten i nærom-
rådet er høy nok til at bedriften 
kan holde trykket oppe.

- Det er nok å gjøre. Regio-
nen har mange maskinentrepre-
nører som vanligvis konkur-
rerer om oppdrag som dukker 

opp, men jobbene er som regel 
ikke så store at de trekker til 
seg aktører fra andre deler 
av landet. Og kanskje bidrar 
gigantiske Hæhre Entreprenør 
AS til at andre holder seg unna 
området her, he he. Men Hæhre 
viser ikke spesielt stor iver etter 
å ta oppdrag i denne regionen 
– med unntak av alt som skal 
gjøres i skiflygingsbakken – 
slik at arenaen vanligvis ligger 
åpen for oss andre lokale og 
mindre bedrifter likevel, filoso-
ferer Fossum.

En sjelden gang dukker en 
utenforstående opp med en 
maskin eller to.

- Et utenbygds firma som 
grov ned fiberkabler passerte 

gjennom bygda som snarest og 
ble borte igjen. Ingen har sett 
dem siden, så det var nok kun 
snakk om en rask gjennomreise.

I skrivende stund er Fos-
sum & Sandum  i ferd med å 
fullføre grunnarbeidene til det 
nye coop-bygget i Tyristrand 
sentrum. Andre typiske oppdrag 
er tomteutgraving og annet 
tradisjonelt jord,- masse- og 
fjellarbeid. Innimellom legges 
seksjoner på én til halvannen 
kilometer med høyspentkabel 
i bakken for Ringerike Kraft, 
mye avhengig av hvor og når 
det legges ut nye områder for 
utbygging, mens en fast og 
langsiktig vedlikeholdsavtale 
for det lokale vannverket er en 

annen viktig forpliktelse.
- Fordelen med grøfting for 

høyspentkabler er at vi slipper 
å ta hensyn til fall, spøker Ingar 
Fossum.

På grunn av mesterbrev og 
godkjenning for VVS tar han på 
seg røroppdrag inne i bygninger 
også, og ikke bare i grøfter som 
er gravd opp utenfor.

- Vann og avløp utgjør et 
voksende marked for oss maski-
nentreprenører, så vi er heldige 
som er spesielt godt rustet på 
akkurat dette området, sier Ingar 
Fossum.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

gaselleBedRiFT 
I FRAMGANG

Hella Maskin_90x55.pdf   1   09-07-2010   13:00:20
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Svein Erik Madssveen
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til firmapost@mef.no  
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Tlf: 22 40 29 18 
Mob.: 951 10 179 
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Informasjon om tekniske data, 
priser og formater får du ved å 
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Siri Ulvin
Avdelingsleder

siri.ulvin@mef.no

Dir. nr.: 22 40 29 20

Mob.: 913 19 249

Runar F. Daler
Journalist 

runar.daler@mef.no

Dir. nr.: 22 40 29 22

Mob.: 482 46 412

Monica Kentsrud
Konsulent

monica.kentsrud@mef.no

Dir. nr.: 22 40 29 21

 

Kari Bijmolen
Produksjonsleder/ 

grafisk utforming

kb@mef.no

Dir. nr.: 22 40 29 17

Mob.: 918 55 818

AnleggsmAskinen (52. 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 1.950 medlemsbedriftene 
i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Disse beslutningstakerne representerer 
entreprenører i bransjene anlegg, skog, samt avfall og gjenvinning. I tillegg blir An-
leggsmaskinen lest av private og offentlige byggherrer, leverandører av maskiner og 
utstyr, skoler, organisasjoner, Stortinget, regjeringen, departementer og media. 
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opplAg
opplag pr. 1. halvår 2010 norge Utland Total 
Foreningsabonnement 3343 - 3343
Betalt abonnement 1425 15 1440 
Andre regelm. gratis distr. 552 - 552
Distribuert i alt 5320 15 5335

ABonnemenT
1 år kr. 560,-
Utland kr. 615,-

Alle annonsører får tilsendt bladet gratis.



anleggsmaskinen 12-201080 anleggsmaskinen 12-201081

UTgiVelseR 2011
nr.  materiellfrist Utgivelse
 1  22.  desember 10.  januar
 2  4.  februar 16.  februar
 3  4.  mars 16.  mars 
 4  1.  april 12.  april
 5  5.  mai 18.  mai 
 6  6.  juni 17.  juni
 7/8  12.  august 24.  august
 9  6.  september 16.  september 
 10  5.  oktober 17.  oktober 
 11  7.  november 17.  november 
 12   5.  desember 15.  desember

Format 4 farger 
2/1 side 29 900 
1/1 side 17 290 
1/2 side 9 990 
1/3 side 7 600 
1/4 side 5 790 
1/8 side 3 590

spesialplassering 
2. omslag  1/1 side 19 780 
3. omslag  1/1 side 19 780 
Bakside  1/1 side 22 500 
Midtside  2/1 side 32 000

Bilagspriser
Format Pris Maks. vekt 
2 sider løst 23 850  10 gram 
4 sider løst 26 590  20 gram
4 sider stiftet 18 750 20 gram 
8 sider løst 37 500  40 gram 
8 sider stiftet 29 600 40 gram

Rabatter
11 innrykk 15% 
6 innrykk 10% 
3 innrykk 5% 

stiftet bilag 
Leveres i format 303 x 213 mm. 

løst bilag 
Leveres i format 293 x 205 mm. Plastpakkes.

Annonseformater innenfor margen
1/1 side  185  x 270 

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  65 Liggende:  185  x  33

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

Abonnement
1 år kr. 560,-
Utland kr. 615,- 

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

Betalingsbetingelser
Netto pr. 30 dager. 

pRiseR & FoRmATeR

Tekniske DATA
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

AnleggsmAskinen

Bladet utformes i InDesign. Elektronisk levering: InDesign-, pdf- og bildefiler. Bilder skal være i cmyk og ha  
oppløsning på 300 dpi.
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Benytt deg av rabattene som medlemmer av MEF får hos Telenor på mobilabonnement 
og Mobilt Bredbånd.
Gjennom ditt medlemskap har du 30 % rabatt på abonnementsavgiften, 25 % på trafikk i Telenors mobilnett og 
25 % på Mobilt Bredbåndsabonnement.

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

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

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

Med Mobilt Bredbånd fra Telenor 
har du alltid nettet med deg

Annonse MBB-MEF-A4.indd   1 05.03.2010   11:13:36
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MEF har brukt erfaringene fra vårt tidligere  
KS-system samt tilbakemeldinger fra medlems-
bedriftene til å utvikle fremtidens KS/HMS-
system for anleggsbransjen.

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

Over 450 MEF-medlemmer 
 bruker MEFs internettbaserte 

 KS/HMS-system

Benytt deg av rabattene som medlemmer av MEF får hos Telenor på mobilabonnement 
og Mobilt Bredbånd.
Gjennom ditt medlemskap har du 30 % rabatt på abonnementsavgiften, 25 % på trafikk i Telenors mobilnett og 
25 % på Mobilt Bredbåndsabonnement.

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

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

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

Med Mobilt Bredbånd fra Telenor 
har du alltid nettet med deg

Annonse MBB-MEF-A4.indd   1 05.03.2010   11:13:36
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PÅ kanTen MATVAREVETT

6 5 1
7 8 4

8 3
8 1 7

9 3
7 2 9

6 2
9 1 6

7 5 3

6 8 4 2 7 9 5 3 1
2 7 5 8 3 1 4 9 6
9 3 1 6 5 4 2 8 7
5 4 6 7 9 3 1 2 8
8 2 7 5 1 6 9 4 3
1 9 3 4 8 2 7 6 5
7 1 9 3 2 8 6 5 4
4 5 8 9 6 7 3 1 2
3 6 2 1 4 5 8 7 9

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 11-10

Etter mange tiår som landhandler i en 
liten utkantbygd mistet han Ola massevis 
av kunder etter sterk konkurranse fra 
Rimi, Kiwi, Meny og alle de andre 
matvarekjedene. Det var på tide med 
litt modernisering. Han Ola byttet 
ut regningsblokk og blyant med en 
lommekalkulator som fikk plass i 
brystlomma på lagerfrakken han alltid 
hadde på seg bak kjøpmannsdisken.
En kunde kommer inn og skal ha en 
kilo tomater. Hansen napper som alltid 
en papirpose av spikeren, veier opp 
en kilo tomater på vekta, fisker fram 
lommekalkulatoren og taster i vei.
- Jaha, det blir 44.380 kroner, det.
- Hæh? Nei, nå må du ha tastet feil. Noe 
med komma eller sånn, så dyre tomater er 
ikke å få kjøpt!
Han Ola tar hintet, sletter kalkylen og setter 
i gang med inntasting på nytt.
- Joho, det blir faktisk 44.380 kroner….
Kunden blir selvsagt forbannet:
- Javel, da kan du bare ta de tomatene og 
stappe dem opp i ræva!
- Det går ikke gitt, for der har jeg allerede 
en slangeagurk til 38.490 kroner!  
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Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
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Mange har et forutinntatt inntrykk av lastebilnæringen. 
Vi blir ofte hengt ut i media, og alt for mange mener vi 
er en fare i trafi kken.

Det er enkelt å glemme at vi utfører tjenester som alle i 
samfunnet er avhengige av.

Men, gjett hvem som har miljø på dagsorden og har 
fokus på kursing i økokjøring?
Gjett hvem som er opptatt av å overholde 
fartsgrensene og jobber kontinuerlig med å forbedre 
trafi kksikkerheten, slik at norske veier blir tryggere 
å ferdes på?
Gjett hvem som er opptatt av systematisk vedlikehold av 
kjøretøyet, slik at lastebilene er maksimalt trafi kksikre?

Gjett hvem som fokuserer på kjøre- og 
hviletid, slik at lastebilsjåførene er 
uthvilte når de er på veien?

Svaret er oss: Norges Lastebileier-Forbund 

På bildet ser vi lastebilsjåfør Arild Olsbakk og hans datter Maren.
Og for de som måtte være i tvil – bildet er tatt da bilen sto parkert!

Gjett hvem
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Norges Lastebileier-Forbund er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig 
godstransport i Norge og utland. Ca. 4000 medlemmer, og disse har ca. 10 000 biler.
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HUSK oppmeldingdfrist for fagbrevene  
ca. 15. januar – gå inn på  
www.privatistweb.no for oppmelding   
    
Eksamensforberedende kurs for fagbrev 
 - Anleggsfagene 
 Trondheim Oppstart 14. januar
 Tønsberg Oppstart 28. januar

kr 13 000,- (kr 6 500,-)

Eksamensforberedende kurs for fagbrev  
- Gjenvinningsfaget (56 t)  
 Ålesund Oppstart 28. januar

kr 19 000,- (kr 9 500,-)

Eksamensforberedende kurs  
for bergsprenger 
 Bergen 4. - 6. februar
 Kristiansand 4. - 6. mars
 Trondheim 28. - 30. mars
 Stavanger 1.- 3. april
 Voss 8. - 10. april
 Gardermoen 11. - 13. april

kr 6 100,- (kr 3 050,-)
    
Overgangskurs for bergsprengningsledere
 Oslo 24. - 28. januar
 Tromsø 31. januar - 4. februar
 Trondheim 14. - 18. februar
 Bergen 21. - 25. mars
 Tønsberg 28.mars - 1. april 
 Stavanger 11. april - 15. april
 Skei 9. - 13. mai 
 Kristiansand 23. - 27. mai
 Alta 6. - 10. juni

kr 12 000,- (kr 12 000,-)

Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap
 Trondheim 1. - 2. februar
 Stavanger 3. - 4. mai

kr 4 950,- (kr 2 475,-)

Grunnleggende stikkings- og  
tegningsforståelse
 Kristiansand 2. - 3. mai

kr 4 200,- (kr 2 100,-)   
  
Juridiske kontraktstandarder (NS) 
 Førde 1. - 2. februar
 Bergen 16. - 17. februar
 Trondheim 8. - 9. mars
 Stavanger 23. - 24. mars
 Tromsø 28. - 29. april
 Alta 11. - 12. mai

kr 5 800,- (kr 2 900,-)   
  
Jus i personalarbeid 
 Tønsberg 7. mars
 Bergen 31. mars

kr 2 700,- (kr 1 350,-)
    
Komprimering
 Tønsberg 2. februar
 Tromsø 1. mars
 Trondheim 17. mars

kr 3 100,- (kr 1 500,-)

Miljøkartlegging, - sanering og avfallsplaner 
 Gardermoen 15. - 16. februar

kr 7 200,- (kr 3 600,-)

NS 3420 Oppgradering - Anleggsdelen
 Tønsberg   17. februar
 Ålesund 2. mars
 Gardermoen 14. april

kr 2 600,- (kr 1 300,-)
    
NS 8432 - Alminnelige kontrakts- 
bestemmelser for skogsdrift 
 Hamar 15. juni

kr 3 750,- (kr 1 875,-)
    
Plan- og bygningsloven
 Tønsberg 24. februar
 Ålesund 30. mars
 Oslo 11. april

kr 2 100,- (kr 1 050,-)
    
Prosesskoden 1
 Tønsberg 15. februar
 Stavanger 22. februar
 Alta 3. mars
 Kristiansand 8. mars
 Haugesund 12. april
 Førde 13. april
 Gardermoen 28. april

kr 2 750,- (kr 1 375,-)

Risikovurdering
 Tønsberg 8. mars
 Trondheim 12. april
 Bergen 27. april

kr 4 600,- (kr 2 300,-)

Arbeidsvarsling - håndbok 051
Modul 1
 Tønsberg 14. januar
 Bø 1. februar
 Trondheim 3. februar
 Gol 4. februar
 Molde 9. februar
 Tønsberg 21. februar
 Skjetten 2. mars
 Steinkjer 8. mars
 Bergen 17. mars
 Tønsberg 24. mars
 Stavanger 6. april
 Kristiansand 27. april

kr 2 400,- (kr 1 200,-)

Modul 2
 Skjetten 26. - 27. januar
 Trondheim 7. - 8.  februar
 Stavanger 7. - 8. april
 Kristiansand 28. - 29. april

kr 3 750,- (kr 1 875,-)
    
Modul 3
 Skjetten 31. januar

kr 1 450,- (kr 725,-)

HMS for ledere
 Trondheim 9. februar
 Tønsberg 9. februar
 Skjetten 15. februar
 Kristiansand 8. april
 Steinkjer 8. april
 Stavanger 13. april

kr 1 500,- (kr 750,-)
 
Sikkerhetskurs for anleggsmaskinfører (32t)
 Oslo 7. - 10. februar
 Tønsberg 18. - 20. februar
 Steinkjer 14. - 17. mars
 Ålesund 21. - 24. mars
 Alta 22. - 25. mars
 Trondheim 7. - 10. mars
 Tønsberg 17. - 19. juni (helg)
 Oslo 24. - 26. juni (helg)

kr 6 000,- (kr 3 000,-)
 

Kursoversikt Våren 2011 

Lovpålagte kursKompetansehevende kursEksamensforbredende kurs

Pris for MEF medlemmene  er markert generelt i en ( )  Eksempel: Pris 1000,-  Medlem (500,-)



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

Volvo Maskin AS 

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

www.volvomaskin.no

GJENVINNING

DIN BRANSJE.
VÅR styrke.

Vi ønsker alle våre kunder en God Jul og et Godt Nytt År! 


