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Nå øker vi kapasiteten igjen.

Kontakt oss for avtale: byhring@bridgestone.no

- Sterke Dekk



For veien videre

Spar 4 kilo CO2
hver gang du fyller full tank hos Statoil
I fj or sparte Statoils kunder til sammen 67.000 tonn CO2. 
Det tilsvarer utslippet fra hele 20.000 biler. Det er fordi Statoil 
tilsetter biodrivstoff  i både bensin og avgift spliktig diesel. 
Det skal selvfølgelig mer til for å løse klimautfordringene, 
men det er et skritt i riktig retning.

Les mer på www.statoil.no/fuel
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FINNES DEN
...SÅ SKAL VI NOK KLARE Å SELGE DEN!

PLUSTECH AS. Heimdalveien 3, 7080 Heimdal 
Telefon: +47 41 55 23 00. Fax: +47 72 58 54 00

plustech@plustech.as

Har du død kapital stående?
Ring oss på 41 55 23 00

VI FINNER KJØPEREN!

DIN MASKIN- OG UTSTYRSMEGLER
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www.if.no/bedrift
02400 Rolig, vi hjelper deg.

Det aller viktigste med en forsikring er det som skjer etter at en skade har skjedd. Hvordan du blir møtt  
av forsikringsselskapet, hvor smidig det fungerer, og hvor raskt du kan få i gang virksomheten igjen. Det 
er dette som er vår spesialitet, skadeoppgjør slik det burde være:

1. Du melder enkelt fra om skaden på vår hjemme
side (vil du heller ringe, går det selvfølgelig 
like bra).

2. Vi tar over ansvaret. Vi løser mer enn halv
parten av alle saker innen 24 timer, og ved 
en større skade er vi på plass innen tre timer. 
Dessuten får du en egen kontakt person som tar 
hånd om saken din hele veien.

3. Vi kontakter de spesialistene du trenger og 
sørger for at de kommer til deg. Ettersom vi tar 
hånd om flere skader enn noen andre (1,4 mil
lioner i året) har vi skaffet oss bransjens aller 
beste partnere.

4. Du får hele tiden informasjon om hva som 
skjer og kan konsentrere deg om bedriftens 
egentlige virksomhet i ro og mak.

UNN BEDRIFTEN  
DIN SKADEOPPGJØR  

SLIK DET  
BURDE VÆRE.

UNN BEDRIFTEN  
DIN SKADEOPPGJØR  

SLIK DET  
BURDE VÆRE.
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leder

nORsk TUnnel-
TeknOlOgi mÅ 
sTYRkes
Nye veiprosjekter i Norge innbefatter så å si alltid en eller flere tunneler. 
Økte bevilgninger år for år supplert av en betydelig andel bompenger 
fra bilistene betyr et økende antall viktige veioppdrag for norske 
maskinentreprenører. Store riksentreprenører med tunnelkompetanse 
sikrer seg som regel hovedentreprisene. Lokale maskinentreprenører 
tildeles underentrepriser for deler av oppdragene. Vi ser også en 
utvikling der lokale maskinentreprenører med tilhold i områder der store 
veiutbygginger er i vente, kjøpes opp av riksentreprenører. På den måten 
kan lokal kompetanse og kapasitet utnyttes til samfunnets beste uten 
risiko for å komme i Økokrims søkelys for mulig prissamarbeid.

Utviklingen kan leses rett ut av statistikkene til Norsk Forening for 
Fjellsprengningsteknikk. Volumet av uttatt fjell under driving av 
veitunneler de to seneste årene er fordoblet. I 2011 er nesten 4,6 millioner 
kubikkmeter fast fjell tatt ut av Moder jord for å romme tunneler langs 
nye veistrekninger. Og nye tunneler er underplanlegging så å si hvor vi 
enn ser oss omkring i jungelen av prosjekter som Vegdirektoratet for tida 
planlegger. 

I dette perspektivet reiser fagmiljøene spørsmål om norsk tunnelteknologi 
bør utvikles videre, eller om europeiske standardløsninger skal ta 
over. Tradisjonelt har norsk tunnelteknologi vært ansett som både 
innovativ og trendsettende internasjonalt. Men myndighetene har 
signalisert stort kapasitetsbehov i årene som kommer sammen med 
blant annet nye løsninger for vann- og frostsikre tunneler. Også de 
norske hvelvløsningene knyttet til inspeksjon av permanent sikring, 
brannklassifisering og ikke minst drift og vedlikehold av kjørelegeme og 
permanent elektormekaniske installasjoner i tunnelene er under press fra 
utenlandske aktører med nyutviklet teknologi. De kommer dessuten mer 
enn gjerne til Norge og bygger veitunnelene sine på bekostning av norske 
entreprenører.

For maskinentreprenører som enten tildeles underentrepriser eller 
sikres oppdrag i partnerskap med de store riksentreprenørene, er 
det slik vi ser det viktig at tunneloppdragene beholdes på norske 
entreprenørhender. Norge har nå 17 entreprenørselskaper med status 
som tunnelkvalifisert. Utvikling av nye løsninger kan bare påvirkes av 
et felles norsk bransjeløft. Norske maskinentreprenører bør gi full støtte 
til de faglige norske frontkjemperne for innovasjon og utvikling av 
nasjonal bergmekanikk og bergteknikk. Dette miljøet har faktisk æren 
for at vi i sin tid kunne slå oss på brystet og hevde at vi satt med verdens 
beste tunneldrivere. Norske myndigheter må stimulere til nytenkning og 
utvikling, og det må stilles midler til rådighet for dem som ønsker å delta. 
Slik styrkes også framtidig kompetanse lokalt innen anleggsbransjen.
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Dermed blir ikke miljøgiftene i slikt farlig avfall sortert ut, men går 
direkte ut i kretsløpet igjen. Bjørn Arvid Prytz mener det nå er på 
tide at alle aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen som tar i mot 
og sorterer farlig avfall, forholder seg til gjeldende lover og regler. 
Særlig med tanke på de relativt nye reglene for retur og sanering av 
klorparafiner.
- Aktører som bevisst eller ubevisst lar være å kreve kundene sine for 
de ekstra kostnadene det medfører å håndtere og levere videre dette 
farlige avfallet er nødt til å endre holdninger og forholde seg til regel-
verket, oppfordrer Bjørn Arvid Prytz.
- Når jeg følger reglene og tar betalt av kunder som leverer klorpara-
finholdige vinduer for å dekke inn den tilhørende avgiften, føler jeg 

meg nesten som en kjeltring når samme kunde melder at andre aktører 
i bransjen tar i mot det samme farlige avfallet avgiftsfritt. 

Konkurransevridning
Flere interkommunale og private renovasjonsselskaper følger ikke 
krav og retningslinjer på dette området fra fylkesmannen, ifølge Prytz.
- At dette til slutt fører til at farlig avfall ender i naturen eller uønsket 
resirkuleres inn i kretsløpet, er én ting. Noe helt annet er at denne type 
unnasluntring ved enkelte mottak innebærer en sterk grad av konkur-
ransevridning.
Etter at PCB i sin tid ble klassifisert som farlig avfall, mener Prytz det 
nå går greit med mottak, sortering, fraksjonering og videre behandling 

KLORpARAfINER TIL       BESVÆR

Flere interkommunale og private renovasjonsselskaper følger ikke krav og retningslinjer fra fylkesmannen. 
Farlig avfall som vinduer med klorparafiner, vinyl og tjærepapp behandles som vanlig restavfall, ifølge 
daglig leder Bjørn Arvid Prytz i Regnbuen Gjenvinning AS.

Provosert  Bjørn Arvid Prytz er svært ubekvem når han blir oppfattet som kjeltring ved å følge regelverket og tar betalt for mottak av 
klorparafinholdige isolervinduer, mens de samme vinduene samtidig kan leveres avgiftsfritt ved andre mottak.
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av denne farlige miljøgiften vederlagsfritt, fordi produsenter av disse 
vinduene selv finansierer saneringen. Men andre typer avfall som se-
nere også er klassifisert som farlig er underlagt et eget avgiftsregime, 
påpeker han.
- Nyordningen er kanskje ikke allment godt nok kjent ennå ute blant 
folk flest. Men vi profesjonelle bransjeaktører er godt informert. Et 
eksempel som illustrerer problemstillingen er når en kunde vil levere 
et isolerglassvindu produsert mellom 1980 og 1990. Alle i bransjen 
vet godt at slike vinduer inneholder det miljøskadelige og farlige stof-
fet klorparafiner, sier Prytz.

Høyt avgiftsnivå
Dersom dette vinduet blir levert til et gjenvinningsanlegg som følger 
regler og retningslinjer i henhold til kravene fra fylkesmannen og klif 
(Klima- og forurensningsdirektoratet, red. anm.), vil anlegget bli av-
krevet en avgift for senere behandling og sanering som er opptil seks 
ganger høyere enn vanlig returavgift. Et typisk isolervindu av denne 
typen veier fort 60-70 kilo, og ut fra den aktuelle vekten blir det fort 
snakk om en anselig sum å betale for kunden.
- En seriøs aktør er jo nødt til å ha et lite påslag fra kunden oppå 
denne avgiften igjen, for å dekke inn kostnaden for egen håndtering, 
fraksjonering og transport videre til et av de få sluttbehandlingsanleg-
gene vi har for slike miljøgifter, påpeker Bjørn Arvid Prytz.
Dersom kunden hadde valgt å levere det samme isolervinduet til et 
mottak som ikke følger regler og retningslinjer, men tar i mot det 
klorparafinholdige vinduet som om det er vanlig restavfall til en langt 
lavere avgift, bortfaller det fastsatte avgiftsgrunnlaget for både kun-
den og mottaket, og miljøgiften i vinduene blir håndtert som og blan-
det med ordinært restavfall.

Bransjeutfordring
Dermed forblir miljøgiftene i systemet framfor å bli destruert på for-
svarlig måte. Eksempler på andre typer avfall som ofte lider samme 
skjebne, er tjærepapp til bruk på tak og i vegger, vinylgulvbelegg, 
røde isoleringsplater og spraybokser.
- Her står avfalls- og gjenvinningsbransjen overfor en stor utfordring, 
sier Bjørn Arvid Prytz og summerer opp:
Mottak, sortering, fraksjonering og videresending av farlig avfall for 
destruksjon, ikke minst med tanke på klorparafiner i henhold til de 
nye reglene, innebærer mye arbeid. Det fører i neste omgang til inn-
kreving av en avgift fastsatt av myndighetene, og som er langt høyere 
enn vanlig avgiftsnivå for vanlig restavfall.
Å ta i mot og håndtere dette farlige avfallet som vanlig restavfall mot 
å ”glemme” avgiften tror Prytz kan være en underliggende årsak til at 
enkelte aktører velger bort å følge lover og regler, og danner grunnlag 
for konkurransevridning til egen økonomisk gunst.
- Fylkesmannen har begrensede muligheter for kontroll, og av den 
grunn oppstår også en særdeles ugunstig konkurransesituasjon for 
seriøse aktører som følger lover og regler, sier Bjørn Arvid Prytz.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN 
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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. 

Kampanjetilbud på Trimble S8
Vision Robotic med kamera  
og videostyring.

Oppgrader nå! 
Få kampanje-  
og/eller  
innbyttetilbud.

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.

Entreprenørpakken R4 med 
massebergning

Alle priser er eks. mva.

23.500,-

• GPS/GLONASS mottager
•  TSC2 målebok med Survey  

Controller
• Inkludert Vei stikking
•  PC programvare for  

masseberegning
• Komplett med tilbehør

7.950,-

Alt i en koffert!

Pakkepris

129.000,-
(Kampanje ut 2011)
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Din grossist 
på Vann og Avløp

Ahlsell Norge AS har 60 avdelinger rundt i Norge 
og er totalleverandør på VA

Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, VA-prosjekt,

Vannkraft, Geopro, Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter

og løsninger innen sitt fagområde.

Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger

Tlf.: 51 81 85 00. www.ahlsell.no

Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, Vannkraft, Geopro, 
Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter og løsninger innen 
sitt fagområde.

Vi ønsker våre kunder en riktig
God Jul og et Godt Nytt År!
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meF HaR ORDeT

2011 går mot slutten, og jeg vil benytte anledningen til å takke alle de 
medlemsbedrifter som har logget seg inn på sine egne medlemssider 
på MEFs nye web og besvart spørsmålene om kapasitet og 
forventninger til framtiden. På bakgrunn av disse innrapporteringene 
kan MEF i vår kontakt med myndigheter og politikere nå rapportere 
om betydelig ledig kapasitet til å bygge veg.
I desember har MEF-bedriftene 26 prosent ledig kapasitet til å bygge 
mer veg. Til sammenlikning var det 18 prosent på samme tid i fjor 
og 22 prosent i 2009. 1. kvartal 2012 forventer bedriftene 37 prosent 
ledig kapasitet. 
MEF registrerer at situasjonen likner på den vi så etter forrige 
finanskrise da det var mange bedrifter med lite ledig kapasitet og 
mange med mye ledig kapasitet. Det er færre bedrifter med middels 
ledig kapasitet. 36 prosent av alle bedriftene melder at de ikke har 
ledig kapasitet i desember og ca 30 prosent melder at de har 50 
prosent eller mer ledig kapasitet i desember.
2012 blir åpenbart nok et spennende år. Norge merker allerede 
konsekvensene av vanskelige tider i Europa og verden forøvrig. 
Men ennå gjenstår det å se om krisen vil slå inn over Norge med 
full tyngde. Likevel tror jeg vi alle gjør klokt i å være forberedt på 
vanskeligere tider. Leter vi etter lyspunkter i førjulsmørket, så vil jeg 
trekke fram at arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) for 2014–
23 er i avslutningsfasen. For anleggsbransjen gis det signaler om 
opptil 45 prosent økning på samferdselsbudsjettene i årene framover.  
Dette gir håp om høy aktivitet også i kommende planperiode.
MEFs hovedstyre vedtok nylig tre ”næringspolitiske flaggsaker” for 
2012. Disse skal være overordnet alle de næringspolitiske aktivitetene 
som utføres i MEF. Den ene flaggsaken er at MEF skal arbeide for 
minst 100 prosent oppfylling av NTP i Statsbudsjettet for 2013. 
Den andre flaggsaken er målet om at planprosessene ved veg- 
og baneutbygging må effektiviseres. Alle er enige om at disse 
planprosessene tar altfor lang tid og må forkortes.  Dette vil være 
avgjørende viktig for at myndighetenes ønske om sterk satsing på 
veg- og baneutbygging skal kunne bli en realitet. MEF ønsker å 
bygge opp kunnskap om dette området for å kunne drive mest mulig 
effektivt påvirkningsarbeid. Målet er kortere planprosesser med større 
effektivitet og flere alternative løsninger.
MEFs tredje næringspolitiske flaggsak peker på behovet for økt 
kunnskap om og fornyelse av vann- og avløpsnettet i utvalgte 
kommuner. MEF har i flere år satt fokus på arbeid med fakta, 
informasjon og næringspolitisk arbeid for å øke fornyingstakten av 
vann- og avløpsnettet i kommunene. MEFs avdelingsstyrer rundt 
om i landet er nå godt i gang med å velge ut noen kommuner i hvert 
fylke der MEF skal jobbe spesielt med å skape oppmerksomhet 
omkring behov og muligheter for VA-fornyelse. Avdelingsstyrene og 
regionskontorene har en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Men først skal vi feire jul, og jeg ønsker alle en god og fredfull juletid 
og et godt nytt år!

2012 blir et spennende år
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JURiDisk HåNDHEVINGSDIREKTIVET

Fornyingsdepartementet framla 
nylig forslag til endringer i 
regelverket for offentlige an-
skaffelser. Forslaget er sendt til 
Stortinget for behandling. 
Bakgrunnen for forslaget til end-
ringer er innføringen av et nytt 
EU-direktiv, som Norge er for-
pliktet til å implementere i den 
interne lovgivningen. Direktivet 
omtales ofte som Håndhevings-
direktivet og inneholder bestem-
melser om leverandørenes mu-
ligheter til å forfølge regelbrudd 
i offentlig anbudskonkurranser. 
Direktivet inneholder særlig nye 
virkemidler mot såkalte ulovlige 
direkteanskaffelser. Med ulovlig 
direkteanskaffelse menes anbud-
skonkurranser der de grunnleg-
gende kravene til konkurranse 
ikke følges, ved at konkurransen 
ikke kunngjøres og dermed ikke 
gjøres kjent i markedet. 
Regjeringen har i sin presse-
melding lagt vekt på at forslaget 
som er fremlagt innebærer skjer-
pede regler for håndhevelse av 
offentlige anskaffelser. Det mel-
des fra departementet at det nå 
skal bli enklere for leverandører 
som ikke har nådd opp i konkur-
ransen å sikre sine rettigheter. 
Som et virkemiddel mot grove 

brudd på grunnleggende regler 
foreslås det at domstolene gis  
myndighet til å sette allerede 
inngåtte kontrakter til side, 
dvs. annullere den inngåtte 
kontrakten mellom en offentlig 
oppdragsgiver og en leverandør. 
Dette er et inngripende tiltak 
som bryter med det norske 
grunnprinsippet om at inngåtte 
avtaler er bindende. Det inne-
bærer at en leverandør som får 
tildelt en kontrakt, kan risikere 
at domstolene setter denne til 
side som en følge av at den 
offentlige oppdragsgiveren har 
brutt grunnleggende regler om 
kunngjøringsplikt og konkur-
ranse forut for tildelingen. 
Dette skaper behov for også å 
etablere erstatningsordninger for 
leverandører som i god tro har 
inngått avtale med en offentlig 
oppdragsgiver, og som deretter 
får avtalen annullert. Et annet 
virkemiddel domstolenes gis, 
er å forkorte lengden på den 
inngåtte kontrakten. Det skal 
dog bemerkes at vilkårene for å 
annullere/avkorte inngått avtaler 
vil være strenge, og det kan ikke 
forventes at slik annullering vil 
skje særlig ofte. 

Forslaget til nye regler om sus-
pensjon/annullering av inngått 
kontrakt innebærer at en leve-
randør som begjærer midlertidig 
forføyning (altså ber om at kon-
traktstildelingen midlertidig skal 
stanses), automatisk fører til et 
forbud mot å inngå kontrakt før 
saken er behandlet. Retten til å 
inngå kontrakt suspenderes altså 
frem til avgjørelsen foreligger.   

Det foreslås videre innført nye 
sanksjoner, som innebærer at 
domstolene for visse overtredel-
ser av regelverket kan kjenne en 
inngått kontrakt uten virkning. 
Sanksjonen skal kun innføres 
for anskaffelser over EØS- ter-
skelverdiene og som nevnt kun 
i saker med alvorlige og grove 
overtredelser av grunnleggende 
konkurransebestemmelser. 

Som en følge av at det er de 
ordinære domstolene som skal 
gis myndigheten til å suspendere 
og annullere inngått kontrakter, 
har departementet i sitt forslag 
også foreslått at kompetansen 
til å ilegge bot/gebyr ved brudd 
på regelverket også skal ligge 
hos domstolene. Kompetansen 
til å ilegge gebyr ved de såkalte 

ulovlige dirkekteanskaffelsene 
ligger i dag hos hos KOFA 
(Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser). KOFA fikk denne 
myndigheten i 2007, og har til 
sammen ilagt kommuner og 
andre offentlige oppdragsgivere 
gebyrer i 37 saker. 

KOFA vil etter endringene igjen 
kun ha rådgivende funksjon, 
og mister dermed sitt kraftigste 
virkemiddel. Fornyingsdepar-
tementet mener overføringen 
av myndigheten til å ilegge 
gebyr sammen med adgangen 
til å annullere/avkorte inngått 
kontrakter vil gi en skjerpet 
håndhevelse. MEF deler ikke 
denne oppfatningen, og vi 
frykter endringene vil føre til at 
færre bedrifter vil følger opp of-
fentlige oppdragsgiveres brudd 
på regelverket. Da forslaget til 
endringer av regelverket var ute 
på høring, mente MEF at KOFA 
burde få beholde sin kompetanse 
til å ilegge gebyr, og at også 
kompetansen til å sette inngått 
kontrakter til side skulle legges 
til KOFA. 

MEF er særlig bekymret for 
at endringene i regelverket og 

Mindre makt til klagenemnda for offentlige anskaffelser?

fORSLAG OM ENDRINGER AV 
REGELVERKET fOR OffENTLIGE 
ANSKAffELSER – INNfØRING AV 
HåNDHEVINGSDIREKTIVET I NORSK 
RETT



HåNDHEVINGSDIREKTIVET

overføringen av myndighet til 
domstolene vil slå negativt ut 
for de minste bedriftene. Vår 
erfaring er at domstolene sjelden 
er et alternativ for en leverandør 
som ønsker å påklage saksbe-
handlingen i en anbudskonkur-
ranse. Dette skyldes at klagepro-
sessen av bedriftene oppfattes 
og både være for kostbar, kom-
plisert og tidkrevende. Dette står 
i sterk kontrast til KOFA som 
nettopp har sin styrke ved at kla-
geprosessen er rimelig og enkel. 
I et mer langsiktig perspektiv er 
det heller ikke utenkelig at en-
dringsforslag også kan bidra til 
å svekke KOFAs autoritet som 
rådgivende organ. Resultatet kan 
bli en dårligere offentlig ressurs-
bruk og mindre mulighet til å 

kontrollere at anbudskonkurran-
sene gjennomføres på lovlig vis.
 
Forslaget til endringer i regel-
verket skal behandles av Stortin-
get på nyåret, men det er uklart 
når endringene vil tre i kraft. 
Juridisk avdeling vil informere 
nærmere om dette.

advokat
I TONE 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.

Norgeodesi AS

Ledende leverandør av oppmålingsutstyr – utvider 
produktporteføljen og spesialiserer fagmiljøet!
 
På grunn av større produktportefølje innen våre kjerne-
områder, samt økende behov for faglig tilretteleggelse og 
presentasjon av Trimble sine systemer, - så søker vi nye 
ambisiøse medarbeidere med stå på humør.

Vi søker:
• Selgere, salgs- og support ingeniører

Arbeidsoppgaver:
• Oppsøkende salg og produkt presentasjoner av GPS/totalstasjoner/lasere
• Ingeniører for produktansvar på Trimble systemer og innen support
• Først nevnte stilling passer gjerne nyutdannede stikkere og landmålere
• Produktansvar passer best om du har bransjeerfaring

Vi tilbyr:
• Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø
• Gode lønns-, pensjon og forsikringsforhold
• Fast ansettelse med gode muligheter for videre karriere
• Opplæring og kursing internt og eksternt via kurs hos Trimble 

Solid leverandør:
30 år som leverandør av dagens Trimble produktsortiment

Mer info:
Om stillingene, www.norgeodesi.no under karriere
 
Kontakt gjerne også Adm. dir. Joh Einar Solhaug:
Mobil: +47 905 70 670, e-post; jes@norgeodesi.no
Eller Salgsleder, Jan Amund Walde:
Mobil: +47 941 47 131, e-post; jaw@norgeodesi.no

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

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

www.norgeodesi.no
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En ultra-effektiv lavutslipps-
transport. Og en landseiler.

FORD – 5 ÅRS 
NORGESGARANTI
FORD – 5 ÅRS 
NORGESGARANTI

Kjør den nyeste Ford Transit med en ultra-effektiv, lavutslipps DURA-
TORQ DIESEL motor, og utnytt til fulle Ford Auto-Start-Stopp, Avansert 
Batteriladesystem og Smart Regenerativ Lading. Tre teknologier som 
tilsammen gir betydelig drivstoffbesparing. Nye Transit. Velkommen 
om bord.

NYE FORD TRANSIT FRA 0,67/MIL*     ford.no

*Gjelder Transit 280S ECOnetic. CO2-utslipp 178 g/km. 

statistikk anleggsindeks

Oppgang i anleggsaktiviteten

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
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Grunnarbeid Bygging av veier og jernbaner
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Grunnarabeid/ 
bygging av veger og jernbaner

Dette viser virkedagskorrigerte tall. Fra 2. til 3. kvartal i år har aktiviteten i 
anleggssektoren økt med 3,5 prosent, når det korrigeres for sesongmessige 
variasjoner.

Bygge- og anleggsaktiviteten totalt har holdt seg relativt stabil det siste 
kvartalet. Sammenlignet med samme kvartal i 2010 har produksjonen økt 
med 1,2 prosent, korrigert for virkedager.

Byggproduksjon ned
Ifølge sesongjusterte tall har produksjonen i byggsektoren gått ned med 
1,2 prosent i 3. kvartal 2011. Også sammenlignet med samme kvartal i 
fjor, viser virkedagskorrigerte tall en nedgang på 1,4 prosent. Det er særlig 
nybyggproduksjonen som bidrar til nedgangen. Aktiviteten innenfor ny-
byggnæringen har hatt en nedgang på 3,8 prosent det siste året, mens pro-
duksjonen innen rehabilitering har økt med 1,6 prosent i samme periode.
Kilde SSB

Produksjonen i anleggsnæringen har vist en oppadgående tendens det siste året. i 3. kvartal 2011 er 
produksjonen steget med 8,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

anleggsmaskinindeksen
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skogsmaskinindeksen
Skogsmaskinindeksen er revidert og ble presentert i midten av november. 
Har du spørsmål, ta kontakt med MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes, stein.
gunnes@mef.no, tlf. 22 40 20 25.

anleggsmaskinindeksen
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, 
vedlikehold og drift inklusiv førerlønn.
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En ultra-effektiv lavutslipps-
transport. Og en landseiler.

FORD – 5 ÅRS 
NORGESGARANTI
FORD – 5 ÅRS 
NORGESGARANTI

Kjør den nyeste Ford Transit med en ultra-effektiv, lavutslipps DURA-
TORQ DIESEL motor, og utnytt til fulle Ford Auto-Start-Stopp, Avansert 
Batteriladesystem og Smart Regenerativ Lading. Tre teknologier som 
tilsammen gir betydelig drivstoffbesparing. Nye Transit. Velkommen 
om bord.

NYE FORD TRANSIT FRA 0,67/MIL*     ford.no

*Gjelder Transit 280S ECOnetic. CO2-utslipp 178 g/km. 
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Dette viser virkedagskorrigerte tall. Fra 2. til 3. kvartal i år har aktiviteten i 
anleggssektoren økt med 3,5 prosent, når det korrigeres for sesongmessige 
variasjoner.

Bygge- og anleggsaktiviteten totalt har holdt seg relativt stabil det siste 
kvartalet. Sammenlignet med samme kvartal i 2010 har produksjonen økt 
med 1,2 prosent, korrigert for virkedager.

Byggproduksjon ned
Ifølge sesongjusterte tall har produksjonen i byggsektoren gått ned med 
1,2 prosent i 3. kvartal 2011. Også sammenlignet med samme kvartal i 
fjor, viser virkedagskorrigerte tall en nedgang på 1,4 prosent. Det er særlig 
nybyggproduksjonen som bidrar til nedgangen. Aktiviteten innenfor ny-
byggnæringen har hatt en nedgang på 3,8 prosent det siste året, mens pro-
duksjonen innen rehabilitering har økt med 1,6 prosent i samme periode.
Kilde SSB

Produksjonen i anleggsnæringen har vist en oppadgående tendens det siste året. i 3. kvartal 2011 er 
produksjonen steget med 8,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

anleggsmaskinindeksen

380,0

400,0

420,0

440,0

460,0

480,0

500,0

Måned

anleggsmaskinen 12-201115

100,0

101,1

102,8 102,9

105,1
105,5

106,4

100,0

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

107,0

108,0

109,0

110,0

skogsmaskinindeksen

skogsmaskinindeksen
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Kombinasjonen mørketid og finansiell uro i Europa bidrar til mer ledig desemberkapasitet blant landets 
maskinentreprenører enn normalt. I et todelt marked melder 30-40 prosent av bedriftene om full produk-
sjon uten ledig kapasitet, mens 25-35 prosent har over 50 prosent ledig kapasitet.

LEDIG KApASITET OG 
TODELT MARKED

Slik oppsummeres et par av funnene i materialet fra MEFs andre 
undersøkelse i 2011 blant MEF-bedriftene om forhold som ledig 
kapasitet, kontrakts/anbudssituasjonen, ordrereserve og behov for 
bemanning og maskiner i det norske anleggsmarked. 
- Den ledige kapasiteten innen anlegg for desember er høyere enn 
det den har vært i samme måned de seneste fem årene, oppsummerer 
næringspolitisk rådgiver Håvard Almås i MEF.

gode ordrereserver
Og til tross for at det varsles om mulige permitteringer og oppsigelser 
i første kvartal 2012 tyder resultatet av den halvårlige undersøkelsen 
på at konsolidering, god ordrereserve og tilfredsstillende konkurranse 
speiler bildet av en fortsatt sterk, solid og robust anleggsbransje. Også 
på grunn av solide ordrereserver akkurat som i juni i år, og vilje til 

fortsatt anskaffelse av nye maskiner.
Men selv med gode ordrereserver bekymrer signalene om permit-
teringer og kanskje oppsigelser i bransjen våren 2012. Sjeføkonom 
Stein Gunnes i MEF frykter tap av kompetanse fra små bedrifter til 
større dersom anleggsbransjen ikke får et mer forutsigbart marked å 
forholde seg til året rundt.
- Vi frykter en slik utvikling, men håper å unngå den. Det verste som 
kan skje er at kompetansen i bransjen forsvinner helt ut av anleggs-
sektoren. Også lærlingsituasjonen kan raskt forverres. Her står myn-
dighetene overfor en stor utfordring, sier Stein Gunnes. 

Skyer fra sør
Våren 2011 så aktivitetssituasjonen svært lys ut blant MEFs medlems-
bedrifter. Sola skinte over det meste.

solid  Norsk anleggsbransje har fot tida godt med ordrereserver. 
(Arkivfoto: RUNAR F. DALER)
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- Ledig kapasitet ved vår juni-undersøkelse var i underkant av ti pro-
sent, og i august lå den på rundt 20 prosent. Forventet ledig kapasitet 
i første kvartal 2012 er på samme nivå som de foregående tre årene, 
sier Håvard Almås.
Likevel, litt disige skyer trekker inn over himmelen fra sør. Den høye 
aktiviteten fra våren 2011 er nå noe dempet med tanke på våren 2012, 
og optimismen tilsvarende redusert. Uroen i finansmarkedene og 
generell krise i Europa gjør sitt til at det optimistiske bildet er supplert 
av tegn til litt mer forsiktighet. Dette er også en mulig grunn til vars-
lene om mulige permitteringer og oppsigelser.
- Bedriftene ønsker trolig å være føre var overfor det usikre, antyder 
Stein Gunnes.

Flere kontrakter
Den halvårlige undersøkelsen blant MEF-medlemmene viser også at 
Norge nå har et tilnærmet todelt marked hva angår ledig kapasitet. En 
høy andel av bedriftene melder om mer enn 50 prosent ledig kapasi-
tet. Samtidig har 35-40 prosent blant de små og mellomstore bedrif-
tene og 30 prosent av de større bedriftene, ikke kapasitet til overs i det 
hele tatt.
Antallet inngåtte kontrakter har økt kraftig i løpet av 2011, og spesielt 
i første halvår. Brutt ned på et lavere nivå går det klart fram av under-
søkelsen at antallet kontrakter også måned for måned ligger godt over 
tilsvarende i de tre foregående årene.
Håvard Almås peker også på at verdien av kontraktene er doblet. 
Samtidig har konkurransen i markedet holdt seg godt.
- I samme periode er antallet anbydere i gjennomsnitt redusert med én 
per kontrakt – fra 4,6 i 2010 til 3,6 i 2011.

Doblet kontraktsverdi
Verdien av kontraktene inneværende år er også økt måned for måned, 
med unntak av april 2011. Og totalverdien for hele fjoråret er, som 
også nevnt, så å si doblet – 6,3 milliarder kroner i 2010 – verdien i 
2011 (ultimo oktober) lyder på 12,1 milliarder kroner.
- Her er driftskontraktene holdt utenom. Kilden til denne summen er 
basert på tallmateriale hos både MEF og Statens vegvesen, kan Almås 
fortelle.
Også periodiseringen av kontraktene er betydelig bedre spredt utover 
året i 2011 enn i fjor. Spredningsutviklingen til det bedre belyses klart 
med henvisning til at det eksempelvis i årets første kvartal var noe 
nær dobbelt så mange kontrakter som i 2010. Spredningen av kvar-
talsvise kontrakter i hver enkelt region – sør, øst, vest, midt og nord 
– er også betydelig mer utjevnet over hele linja.
At ordreservene også er solide, står i kontrast til rapportene om mye 
ledig kapasitet.

- Bortimot 70 prosent av bedriftene som svarte på undersøkelsen 
melder om god ordrereserve, og kapasiteten er nesten akkurat like 
god som for et halvt år siden. Samtidig er tendensen til å anskaffe nye 
maskiner fortsatt for oppadgående, men ikke like sterk som viljen til 
maskinparkfornyelse var i juni. Konjunkturbarometeret for anleggs-
bransjen som er utviklet ut fra flere av parameterne i undersøkelsen 
vår, viser tydelig at optimismen fortsatt råder, men at den altså er noe 
mer dempet enn i vår, sier Håvard Almås.

Tekst og foto
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SESONGBETONT VA-KApASITET

I vann- og avløpssektoren finnes den ledige kapasiteten først 
og fremst størst blant de største entreprenørene.

- Det skyldes sesongmessige forhold. De store VA-prosjektene 
utføres vanligvis i sommerhalvåret. Total ledig kapasitet ligger 
per desember på om lag 30 prosent. Forventet ledig kapasitet 
i første kvartal 2012 er 20 prosent, forklarer næringspolitisk 
rådgiver i MEF for ressurs og miljø, Randi Aamodt.
Som et apropos overfor ansvarlige myndigheter viser Randi 
Aamodt til at gjenanskaffelsesverdien av vann- og avløpsnettet 
i Norge fortsatt er på nesten 500 milliarder kroner. Og at det 
brukes om lag ti milliarder kommunale kroner på VA-anlegg 
hvert år, tilsvarende en investeringstakt på godt under én pro-
sent.
- En realistisk gjennomsnittlig levetid for et ledningsnett er 
80-100 år, men mange varer betydelig kortere enn det. Konse-
kvensen er at eksisterende nett forfaller, sier Randi Aamodt.
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Kompakte og brukervennlige

Kraftig med lavt drivstoff forbruk
Komfort i toppklasse med svært 
god oversikt
Enkelt vedlikehold med store 
inspeksjonsluker
Leveres også med 3. ventil 
samt splitt til 4. ventil

LSD diffrensialsperre
Hydrostat med krypfunksjon
Komtrax leveres som standard
M+ avtale med utvidet garanti 
opp til 5 år/10000 timer

Fra 12 tonn og opp til 16 tonn vil Komatsu dekke ethvert 
behov for redskapsbærere, service- og produksjonsmaskiner. 
Komatsu som er verden største gravemaskin produsent, har 
komplett range av hjullastere som kjennetegnes ved:

320PZ-6
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Universalprosessorer i alle størrelser
For maskiner fra 4 - 60 tonn

Gjennomført høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger

Industriveien 6, 2020 Skedsmokorset 
tlf: 64 83 65 30, e-post: post@demolering.no

- uten prestasjonsangst
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Eksamensforberedende kurs for fagbrev innen anleggsfagene (56t)

Trondheim
Oppstart 13. januar 
1.	 samling:	13.	-	14.	januar
2.	 samling:	10.	-	11.	februar
3.	 samling:			9.	-	10.	mars
4.	 samling:	13.	-	14.	april

Sem (Tønsberg)
Oppstart 27. januar 
1.	 samling:	27.	-	28.	januar
2.	 samling:	23.	-	24.	mars
3.	 samling:	27.	-	28.	april
4.	 samling:			1.	-	2.	juni

Stavanger
Oppstart 2. februar 
1.	 samling:			2.	-	3.	februar
2.	 samling:	16.	-	17.	februar
3.	 samling:	19.	-	20.	april
4.	 samling:	10.	-	11.	mai

Ved	fordypning	i	fjell-	og	bergverksfaget,	vil	siste	
samling	tilsvare	eksamensforberedende	kurs	for	
bergsprenger.		

Fordypning: Stjørdal (Trondheim) 26. - 28. mars

Ved	fordypning	i	fjell-	og	bergverksfaget,	vil	
siste	samling	tilsvare	eksamensforberedende	
kurs	for	bergsprenger.		

Fordypning: Sandefjord 1. - 3. juni

Ved	fordypning	i	fjell-	og	bergverksfaget,	vil	
siste	samling	tilsvare	eksamensforberedende	
kurs	for	bergsprenger.	
	
Fordypning: Stavanger 10. - 12. februar 
 Gardermoen 4. - 6. mai

Husk oppmeldingsfrist for fagbrevene ca. 15. januar – gå inn på www.privatistweb.no for oppmelding.
NB!	Det	er	krav	til	fagbrev	innen	ett	av	anleggsfagene	for	å	kunne	ta	eksamen	som	Bergsprenger.		
Dersom	du	ikke	har	fagbrev	innen	fjell-	og	bergverksfaget,	må	du	i	tillegg	til	fagbrevet	også	kunne		
dokumentere	to	års	praksis	fra	sprengningsarbeid.

Mer	informasjon	om	alle	kursene	våre	finner	du	på	www.mef.no

EkSamEnSFOrbErEdEndE kurS

Påmelding	gjøres	på	www.mef.no.	Her	vil	siste	nytt	av	kurs	til	enhver	tid	være	oppdatert.	Der	finnes	også	mer	informasjon	om	selve	arrangementet.

kurSkaLEndEr VÅrEn 2012

Anbudskalkulasjon og  
prosjektregnskap
kr 5 200,- (kr 2 600,-)
Oslo 12. - 13. mars 
Kristiansand  27. - 28. mars

Beregning av mva. ved arbeid  
på og ved veg
kr 2 800,- (kr 1 400,-)
Bodø 30. januar 
Trondheim  2. februar
Tromsø 13. februar 
Gardermoen  14. mars

Grunnleggende stikkings-  
og tegningsforståelse
kr 4 400,- (kr 2 200,-)
Kristiansand 11. - 12. april

Juridiske kontraktstandarder
kr 6 000,- (kr 3 000,-)
Sem(Tønsberg)  4. - 5. januar 

Komprimering
kr 3 250,- (kr 1 625,-)
Sem(Tønsberg) 16. februar 
Kristiansand  1. mars 
Trondheim  6. mars 
Bergen  13. mars

Miljøkartlegging, - sanering  
og avfalls planer
kr 7 600,- (kr 3 800,-)
Oslo  27. - 28. mars 

Plan og bygningsloven
kr 2 200,- (kr 1 100,-)
Sem(Tønsberg)  21. mars
Oslo  26. mars

Prosesskoden
kr 2 800,- (kr 1 400,-)
Kristiansand  31. januar 
Loen  10. februar 
Stavanger  27. februar 
Mosjøen (Nordland) 20. mars  
 
Risikovurdering
kr 3 200,- (kr 1 600,-)
Sandefjord  8. februar 
Kristiansand  15. februar 
Karasjok  2. mars 
Stavanger  27. mars 

Arbeidsvarsling Kurs 1
kr 2 600,- (kr 1 300,-)
Sem(Tønsberg) 13. januar 
Oslo  8. februar 
Bergen  14. februar 
Tromsø  21. februar 
Trondheim  27. februar 
Førde  6. mars 
Molde  13. mars 
Sem (Tønsberg) 22. mars

Arbeidsvarsling Kurs 2
kr 3 950,- (kr 1 975,-)
Sandefjord  17. - 18. januar 
Trondheim  13. - 14. februar 
Tromsø  22. - 23. februar 
Bergen  7. - 8. mars 
Hamar  12. - 13. mars  
 
HMS for ledere
kr 1 600,- (kr 800,-)
Kristiansand  9. mars

Eksamensforberedende kurs for  
fagbrev - Anleggsfagene (56t)
kr 13 600,- (kr 6 800,-)
Holdes i:
Trondheim 
Sem(Tønsberg) 
Stavanger
Mer info, se side 6.
 
Eksamensforberedende kurs for  
bergsprenger 
kr 8 000,- (kr 4 000,-)
Skei i Jølster 3. - 5. februar (helg) 
Stavanger  10. - 12. februar (helg) 
Stjørdal  26. - 28. mars 
Bergen 20. - 22. april (helg) 
Gardermoen  4. - 6. mai (helg) 
Tromsø  11. - 13. mai (helg) 
Sandefjord  1. - 3. juni (helg) 

Eksamen kr 800,-  (kr 800,-)
Skei i Jølster  6. februar 
Stavanger  13. februar 
Stjørdal  29. mars 
Bergen 23. april 
Gardermoen  7. mai 
Tromsø  14.mai 
Sem (Tønsberg) 4. juni 

Eksamensforberedende kurs for  
fagbrev - Gjenvinningsfaget (56 t)  
kr 19 950,- (kr 9 975,-)
Oslo oppstart 13. januar
1. samling 13. - 14. januar
2. samling 10. - 11. februar
3. samling 23. - 24. mars
4. samling 11. - 12. mai  
  

EKSAMEnSfoRBEREDEnDE KuRS

LovPåLAGtE KuRS

verneombud  
- grunnkurs i verne- og miljøarbeid 
kr 7 600,- (kr 3 800,-)
Trondheim  
1. samling 8. mars 
2. samling 11. - 12. april 

nEttBASERt KuRS

KoMPEtAnSEHEvEnDE  KuRS

PRIS foR  
MEf-MEDLEMMER ER  
oPPGItt I PAREntES.

Eksempel: Pris 1 000
Medlem (500,-)

KuRSKALEnDER våREn 2012

 Bergsprengningsledere  
 – obligatorisk overgangskurs
 kr 12 000,- (kr 12 000,-)
* Gardermoen 2. - 6. januar
* Stavanger 9. - 13. januar
* Bergen 16. - 20. januar
 Tromsø 16. - 20. januar
* Lørenskog 23. - 27. januar
* Stjørdal 30. januar - 3. februar
* Bergen 30. januar - 3. februar
* Kristiansand 6. - 10. februar
 Lørenskog 6. - 10. februar
 Bergen 13. - 17. februar
* Sandefjord 13. - 17. februar
 Gardermoen 27. februar - 2. mars
 Stavanger 5. - 9. mars
 Stjørdal 5. - 9. mars
 Bergen 12. - 16. mars
 Gardermoen 12.- 16. mars
 Stjørdal 19. - 23. mars
 Kristiansand 19. - 23. mars
 Gardermoen 26.- 30. mars
 Hamar 26. - 30. mars
 Kristiansand 16. - 20. april
 Gardermoen 16. - 20. april
 Bergen 23. - 27. april
 Stjørdal 7. - 11. mai
 Molde 7. - 11. mai
 Lillestrøm 21. - 25. mai
 Førde 21. - 25. mai
 Stavanger 4. - 8. juni
 Bergen 4. - 8. juni
 Stjørdal 11. - 15. juni
 Gardermoen 18. - 22. juni

 Sikkerhetskurs for  
 anleggsmaskinfører (32 t)
 kr 6 300,- (kr 3 150,-)
 Steinkjer  6. - 9. februar 
 Stavanger  10. - 12. februar (helg) 
 Oslo  13. - 16. februar 
 Tromsø  23. - 25. februar 
 Sem(Tønsberg)  2. - 4. mars (helg) 
 Ålesund  5. - 8. mars 
 Trondheim  19. - 22. mars 
 Alta  19. – 22. mars. 
 Bergen  23. - 25. mars (helg) 
 Oslo  1. -  3. juni (helg) 
 Sem  15. - 17. juni (helg) 

 Sikkerhetskurs for borevognfører
 kr 4 800,- (kr 2 400,-)
 Bergen  28. - 29. februar 

*Kurset er fulltegnet
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Eksamensforberedende kurs for fagbrev innen anleggsfagene (56t)

Trondheim
Oppstart 13. januar 
1.	 samling:	13.	-	14.	januar
2.	 samling:	10.	-	11.	februar
3.	 samling:			9.	-	10.	mars
4.	 samling:	13.	-	14.	april

Sem (Tønsberg)
Oppstart 27. januar 
1.	 samling:	27.	-	28.	januar
2.	 samling:	23.	-	24.	mars
3.	 samling:	27.	-	28.	april
4.	 samling:			1.	-	2.	juni

Stavanger
Oppstart 2. februar 
1.	 samling:			2.	-	3.	februar
2.	 samling:	16.	-	17.	februar
3.	 samling:	19.	-	20.	april
4.	 samling:	10.	-	11.	mai

Ved	fordypning	i	fjell-	og	bergverksfaget,	vil	siste	
samling	tilsvare	eksamensforberedende	kurs	for	
bergsprenger.		

Fordypning: Stjørdal (Trondheim) 26. - 28. mars

Ved	fordypning	i	fjell-	og	bergverksfaget,	vil	
siste	samling	tilsvare	eksamensforberedende	
kurs	for	bergsprenger.		

Fordypning: Sandefjord 1. - 3. juni

Ved	fordypning	i	fjell-	og	bergverksfaget,	vil	
siste	samling	tilsvare	eksamensforberedende	
kurs	for	bergsprenger.	
	
Fordypning: Stavanger 10. - 12. februar 
 Gardermoen 4. - 6. mai

Husk oppmeldingsfrist for fagbrevene ca. 15. januar – gå inn på www.privatistweb.no for oppmelding.
NB!	Det	er	krav	til	fagbrev	innen	ett	av	anleggsfagene	for	å	kunne	ta	eksamen	som	Bergsprenger.		
Dersom	du	ikke	har	fagbrev	innen	fjell-	og	bergverksfaget,	må	du	i	tillegg	til	fagbrevet	også	kunne		
dokumentere	to	års	praksis	fra	sprengningsarbeid.

Mer	informasjon	om	alle	kursene	våre	finner	du	på	www.mef.no

EkSamEnSFOrbErEdEndE kurS

Påmelding	gjøres	på	www.mef.no.	Her	vil	siste	nytt	av	kurs	til	enhver	tid	være	oppdatert.	Der	finnes	også	mer	informasjon	om	selve	arrangementet.

kurSkaLEndEr VÅrEn 2012

Anbudskalkulasjon og  
prosjektregnskap
kr 5 200,- (kr 2 600,-)
Oslo 12. - 13. mars 
Kristiansand  27. - 28. mars

Beregning av mva. ved arbeid  
på og ved veg
kr 2 800,- (kr 1 400,-)
Bodø 30. januar 
Trondheim  2. februar
Tromsø 13. februar 
Gardermoen  14. mars

Grunnleggende stikkings-  
og tegningsforståelse
kr 4 400,- (kr 2 200,-)
Kristiansand 11. - 12. april

Juridiske kontraktstandarder
kr 6 000,- (kr 3 000,-)
Sem(Tønsberg)  4. - 5. januar 

Komprimering
kr 3 250,- (kr 1 625,-)
Sem(Tønsberg) 16. februar 
Kristiansand  1. mars 
Trondheim  6. mars 
Bergen  13. mars

Miljøkartlegging, - sanering  
og avfalls planer
kr 7 600,- (kr 3 800,-)
Oslo  27. - 28. mars 

Plan og bygningsloven
kr 2 200,- (kr 1 100,-)
Sem(Tønsberg)  21. mars
Oslo  26. mars

Prosesskoden
kr 2 800,- (kr 1 400,-)
Kristiansand  31. januar 
Loen  10. februar 
Stavanger  27. februar 
Mosjøen (Nordland) 20. mars  
 
Risikovurdering
kr 3 200,- (kr 1 600,-)
Sandefjord  8. februar 
Kristiansand  15. februar 
Karasjok  2. mars 
Stavanger  27. mars 

Arbeidsvarsling Kurs 1
kr 2 600,- (kr 1 300,-)
Sem(Tønsberg) 13. januar 
Oslo  8. februar 
Bergen  14. februar 
Tromsø  21. februar 
Trondheim  27. februar 
Førde  6. mars 
Molde  13. mars 
Sem (Tønsberg) 22. mars

Arbeidsvarsling Kurs 2
kr 3 950,- (kr 1 975,-)
Sandefjord  17. - 18. januar 
Trondheim  13. - 14. februar 
Tromsø  22. - 23. februar 
Bergen  7. - 8. mars 
Hamar  12. - 13. mars  
 
HMS for ledere
kr 1 600,- (kr 800,-)
Kristiansand  9. mars

Eksamensforberedende kurs for  
fagbrev - Anleggsfagene (56t)
kr 13 600,- (kr 6 800,-)
Holdes i:
Trondheim 
Sem(Tønsberg) 
Stavanger
Mer info, se side 6.
 
Eksamensforberedende kurs for  
bergsprenger 
kr 8 000,- (kr 4 000,-)
Skei i Jølster 3. - 5. februar (helg) 
Stavanger  10. - 12. februar (helg) 
Stjørdal  26. - 28. mars 
Bergen 20. - 22. april (helg) 
Gardermoen  4. - 6. mai (helg) 
Tromsø  11. - 13. mai (helg) 
Sandefjord  1. - 3. juni (helg) 

Eksamen kr 800,-  (kr 800,-)
Skei i Jølster  6. februar 
Stavanger  13. februar 
Stjørdal  29. mars 
Bergen 23. april 
Gardermoen  7. mai 
Tromsø  14.mai 
Sem (Tønsberg) 4. juni 

Eksamensforberedende kurs for  
fagbrev - Gjenvinningsfaget (56 t)  
kr 19 950,- (kr 9 975,-)
Oslo oppstart 13. januar
1. samling 13. - 14. januar
2. samling 10. - 11. februar
3. samling 23. - 24. mars
4. samling 11. - 12. mai  
  

EKSAMEnSfoRBEREDEnDE KuRS

LovPåLAGtE KuRS

verneombud  
- grunnkurs i verne- og miljøarbeid 
kr 7 600,- (kr 3 800,-)
Trondheim  
1. samling 8. mars 
2. samling 11. - 12. april 

nEttBASERt KuRS

KoMPEtAnSEHEvEnDE  KuRS

PRIS foR  
MEf-MEDLEMMER ER  
oPPGItt I PAREntES.

Eksempel: Pris 1 000
Medlem (500,-)

KuRSKALEnDER våREn 2012

 Bergsprengningsledere  
 – obligatorisk overgangskurs
 kr 12 000,- (kr 12 000,-)
* Gardermoen 2. - 6. januar
* Stavanger 9. - 13. januar
* Bergen 16. - 20. januar
 Tromsø 16. - 20. januar
* Lørenskog 23. - 27. januar
* Stjørdal 30. januar - 3. februar
* Bergen 30. januar - 3. februar
* Kristiansand 6. - 10. februar
 Lørenskog 6. - 10. februar
 Bergen 13. - 17. februar
* Sandefjord 13. - 17. februar
 Gardermoen 27. februar - 2. mars
 Stavanger 5. - 9. mars
 Stjørdal 5. - 9. mars
 Bergen 12. - 16. mars
 Gardermoen 12.- 16. mars
 Stjørdal 19. - 23. mars
 Kristiansand 19. - 23. mars
 Gardermoen 26.- 30. mars
 Hamar 26. - 30. mars
 Kristiansand 16. - 20. april
 Gardermoen 16. - 20. april
 Bergen 23. - 27. april
 Stjørdal 7. - 11. mai
 Molde 7. - 11. mai
 Lillestrøm 21. - 25. mai
 Førde 21. - 25. mai
 Stavanger 4. - 8. juni
 Bergen 4. - 8. juni
 Stjørdal 11. - 15. juni
 Gardermoen 18. - 22. juni

 Sikkerhetskurs for  
 anleggsmaskinfører (32 t)
 kr 6 300,- (kr 3 150,-)
 Steinkjer  6. - 9. februar 
 Stavanger  10. - 12. februar (helg) 
 Oslo  13. - 16. februar 
 Tromsø  23. - 25. februar 
 Sem(Tønsberg)  2. - 4. mars (helg) 
 Ålesund  5. - 8. mars 
 Trondheim  19. - 22. mars 
 Alta  19. – 22. mars. 
 Bergen  23. - 25. mars (helg) 
 Oslo  1. -  3. juni (helg) 
 Sem  15. - 17. juni (helg) 

 Sikkerhetskurs for borevognfører
 kr 4 800,- (kr 2 400,-)
 Bergen  28. - 29. februar 

*Kurset er fulltegnet
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Alle som har A- eller B-sertifikat og kan dokumentere at de enten 
har ledet sprengningsarbeid eller drevet egen sprengningsvirksomhet 
kan søke om et sertifikat som bergsprengningsleder. Men ikke før det 
obligatoriske overgangskurset er fullført og godkjent.
Samtlige av de 19 overgangskursene som er kjørt hittil i 2011 ble 
fulltegnet på kort tid, og nå er det slutt for i år. Og det er mange om 
beinet. Mange av de 37 oppsatte kursene som skal holdes i 2012 er 
allerede fulltegnet.
- Akkurat nå (ultimo november, red. anm.) er det bare noen ytterst få 
ledige plasser igjen på bare to av kursene som kjøres i januar neste år. 
De seks øvrige i neste års første måned er for lengst fulltegnet. Men 
det kjøres altså flere kurs eter hvert, sier Marianne Nordli ved MEF-
skolen,
Nordli fungerer som kursorganisator for ordningen. Frode Andersen 
ved MEFs opplæringskontor for Anleggs- og bergfagene (OKAB) 
er oppnevnt som leder av utdanningsutvalget i Bransjeråd for Fjell-
sprengning.¨

Mange vil på kurs
Nå roper altså Andersen og Nordli ”Varsko her! Lunta brenner!” til 
alle dem som har tenkt å fortsette sprengningskarrieren basert på 
dagens A- eller B-sertifikat også etter 2012. De må sikre seg et nytt 
sertifikat som bergsprenger eller bergsprengningsleder. Uten et slikt 
sertifikat kan ingen drive med verken sprengning eller sprengningsle-
delse fra og med 2013. A- og B-sertifikatene kan brukes fram til 31. 
desember 2012, men så er det definitivt slutt.
- Sjekk ut kurslistene og meld dere på så raskt som mulig! Interessen 
er stor og påmeldingene renner som sagt inn allerede, minner Frode 
Andersen om.
Det er dårlig nytt for dem som har planer om å drøye litt til med å 
melde seg på, eller for dem som rett og slett har glemt det.
- Selv om det ennå er en god stund til 2013, er det på ingen måte lurt å 
vente med påmeldingene, supplerer Marianne Nordli.
- Vi henstiller derfor alle om å sette i gang med påmeldingsprosessen 
så raskt som mulig.

De aller fleste av i alt 37 overgangskurs er planlagt avholdt i de største 
byene fram mot sommeren. Etter sommerferien åpnes det i utgangs-
punktet bare for eventuelle reservekurs sånn helt på tampen av fristen 
for å sikre seg sertifikatet som bergsprengningsleder gjennom over-
gangsordningen.

2012-kurs i storbyer
Kursene som kjøres i 2012 er lagt til de største byene: Oslo (Garder-
moen), Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. pluss 
et kurs i Førde og et i Molde.
- Folk må selv gå inn på nett og finne ut hvor og når de enkelte kur-
sene kjøres, sier Frode Andersen og henviser til hjemmesidene for 
henholdsvis DSB, Maskinentreprenørerens Forbund (MEF), Norsk 
Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Entreprenørforeningen - 
Bygg og Anlegg (EBA) og Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF).
- Kursopplegget bygger på et tett samarbeid der alle de nevnte partene 
står bak. Fagplanen er satt opp i henhold til krav fra DSB og Forskrift 
om håndtering av eksplosivt og farlig stoff, siste gang revidert for 
ganske nøyaktig ett år siden, sier Frode Andersen.
- Tida var nok moden for litt revisjon på dette området. Det er gått 
rundt 20 år siden forrige gang regelverket omkring sprengningssertifi-
kater ble vesentlig oppgradert.

Søknad til DSB
I forbindelse med påmeldingen må kursdeltakerne sende inn kopi 
av eget A-sertifikat, samt attest eller firmamelding som bekrefter at 
kursdeltakeren har drevet med sprengning og/eller faktisk ledelse av 
sprengningsvirksomhet de seneste to årene. Når kurset er fullført må 
hver enkelt selv søke DSB om å få utstedt nytt sertifikat som berg-
sprengningsleder.
Søknader rettes direkte til DSB etter at kurset er fullført. Alle spørs-
mål omkring selve søknaden rettes da til DSB, enten via hjemmesiden 
eller ved dirkete kontakt. Uansett må søkeren overfor DSB også legge 
fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.
Kursene er lagt opp med forelesninger av fagfolk innenfor modulene 

LUNTA BRENNER 
fOR BERGSpRENGERNE
Nå er det ikke lenge igjen før lunta er utbrent for alle som går med planer om å 
ta det obligatoriske overgangskurset som kreves for å kunne drive med spreng-
ning eller sprengningsledelse også etter 31. desember 2012.
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LUNTA BRENNER 
fOR BERGSpRENGERNE

Varsko her!  31.desember 2012 er det definitivt slutt for A- og B-sertifikatene. Marianne Nordli og Frode Andersen ber innstendig folk huske på 
å søke plass ved et av de 37 obligatoriske overgangskursene neste år som kreves for å sikre sertifikat som bergsprengningsleder. 

boreteknikk, berglære, HMS, lover, forskrifter og standarder, planleg-
ging av sprengning, sikring, sprengningsteknikk og tennmidler.
- Overgangskurset er på 40 timer, fordelt på fem ukedager, og avslut-
tes med en testoppgave i form av en gruppeoppgave. Alle må være til 
stede hver av de fem dagene. Ved fravær av for eksempel en eller to 
dager må disse dagene hentes inn ved et annet kurs, sier Frode Ander-
sen.
- Det er ikke vi som arrangør av kursene som har bestemt de strenge 
vilkårene. De er det DSB som står bak. Men vi har fått gode tilbake-
meldinger fra tidligere deltakere ved nettopp dette overgangskurset 
som har 20 deltakere ad gangen.

Flere enn planlagt
Hvem som helst som imøtekommer kravene kan i utgangspunktet 
søke om de nye sertifikatene, men Frode Andersen oppfordrer alle 
virksomheter med sprengning på programmet til å gå inn i seg selv og 
vurdere behovet for både antall bergsprengere og bergsprengningsle-
dere.
- DSB anbefaler den enkelte virksomhet å vurdere behovet ut fra 
antallet pågående og planlagte kontrakter nå og i framtida, også i 

forhold til virksomhetens geografiske spredning.
I kursopplegget var det planlagt å dekke opp ca. 1.200 deltakere i 
overgangsordningen. Hittil har over 450 deltakere fått den nødvendige 
opplæringen. Og med 37 kurs neste år vil faktisk over 1.300 kandida-
ter beholde retten til å drive med ledelse av sprengningsarbeider etter 
31. desember 2012.
- Vi er godt fornøyd med det resultatet. I tillegg kan også de som øn-
sker å sikre seg sertifikat som bergsprengere ta eksamensforberedende 
kurs ved MEF-skolen.
Et av vilkårene er bestått fagprøve i fjell- og bergverksfaget først, men 
sertifikat som bergsprenger kan også sikres på andre måter. Andersen 
og Nordli henviser til MEF-skolens eget informasjonsmateriell for 
alternative veier å gå.
- Men en ting er sikkert. Gjeldende A- og B-sertifikat vil ikke lenger 
har noen relevans uansett etter 31. desember 2012. Alle som ønsker å 
fortsette med bergsprengning må fornye sertifikatene sine innen denne 
fristen, understreker Marianne Nordli og Frode Andersen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN  
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Dominerende Veitunneler utgjorde rundt 75 prosent av alle typer tunneldrift i Norge i 2011.     

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har gjennom flere 
tiår ført nøyaktig statistikk over tunnelproduksjonen i Norge, basert 
på innrapporterte mengder for uttak av fast fjell fra de respektive tun-
nelentreprenørene.
Nøyaktig tunnelvolum ved utgangen av november i år var 4.587.672 
kubikkmeter fast fjell. I 2009, altså for bare to år siden, var registrert 
volumuttak bare 2.396.923 kubikkmeter fast fjell. Altså en dobling på 
to år.
Og det er produksjon av tunneler til veiformål som er hovedårsaken 
til det store gapet mellom 2009 og 2011. Mens veitunnelene for to år 
siden sto for vel 1,16 millioner kubikkmeter, utgjør årets produksjon 
av slike tunneler 3,33 millioner kubikkmeter, altså temmelig nøyaktig 
dobbelt så mye.

Berg- og dalbane
NFFs tunnelstatistikk er inndelt i åtte kategorier: Jernbane, vei, 
undergrunn/T-bane, vannforsyning, avløp, vannkraft, lagerhaller og en 
avsluttende sekkepost benevnt som ”annet”.
Av andre tall som kan leses ut av statistikken vises en relativt jevn 
produksjon av jernbanetunneler de tre seneste årene med henholdsvis 
421.000, 317.000 og 354.000 kubikkmeter i 2009, 2010, og 2011. 
Og mens det ble tatt ut 21.000 kubikkmeter fjell til undergrunn/T-

baneformål i 2009, ble det ikke innrapportert en eneste kubikkmeter i 
2010.
I år derimot, er produksjonen økt igjen til hele 52.000 kubikkmeter. 
Det er mye i et så smalt segment, og en skikkelig berg- og dalbane-
situasjon for T-banen, med andre ord.
NFFs nylig offentliggjorte statistikk strekker seg tilbake til 1971, da 
i underkant av 500.000 kubikkmeter ble tatt ut fra veitunneler. Statis-
tikken viser i årene som følger en gradvis og til dels stor økning for 
veitunnelene, mens de øvrige kategoriene varierer kraftig.

Vannkraft ut – avløp inn
Tendensen innen produksjon av vannkraft er imidlertid klar og tyde-
lig, med en sterkt avtagende utvikling fra nesten 3 millioner kubikk-
meter i 1971, da vannkraftutbyggingen virkelig var i skuddet, til vel 1 
million kubikkmeter i 1990.
Statistikken viser med all tydelighet den politisk styrte avviklingen 
av ny vannkraftproduksjon i Norge utover i 1980- og 1990-årene. I 
løpet av de 20 seneste årene er tunnelproduksjonen i forbindelse med 
vannkraft, enten til ny utbygging eller rehabilitering/kapasitetsøkning 
ligget godt under 500.000 kubikkmeter. I 2011 er det registrert snaue 
289.000 kubikkmeter uttak av fast fjell knyttet til vannkrafttunneler.
Rehabilitering av avløpsanlegg kan derimot se ut til å ha kommet 

DOBleT 
tunnelvolum 
på TO ÅR
Uttaket av fast fjell fra tunneldrifter i Norge er 
doblet på to år, fra vel 2,3 millioner kubikkmeter i 
2009 til nesten 4,6 millioner kubikkmeter hittil i år. 
Og veitunnelene er nå totalt dominerende øverst på 
produksjonsstatistikken.
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DOBleT 
tunnelvolum 
på TO ÅR

De fleste av vel 750 som var til stede på Fjellsprengningdagen i Oslo 
forbandt Gullfeisel-vinner, dr. Nick Barton med store mengder pu-
blikasjoner og konferanseinnlegg relatert til både bergmekanikk og 
bergteknikk.
- Mer enn 250 av disse opp gjennom årene er knyttet til andre emner, 
for eksempel skjærstyrke på sprekker, bergspenninger, TBM tunnel-
boresystemer, stabilitet, deponering av radioaktivt avfall for å nevne 
noe, lød noe av begrunnelsen til NFF-formann Jan Kristiansen for 
tildelingen.
Gullfeiselen kan deles ut hvert år til personer, bedrifter, institusjoner 
og prosjekter som har utmerket seg med innstats for å fremme norsk 
bergteknologi.
- Barton har ikke bare fremmet slik ny teknologi, han har også vært 
en betydelig aktør for å utvikle denne teknologien. Gullfeiselvinneren 
er en av de personene som er mest referert til innen bergmekanikk og 
bergteknikk. For hver av de mange kilometerne med tunnel som er 
bygget de seneste 40 årene, har han hatt en finger eller to med i spil-
let, understreket Jan Kristiansen og minnet om at Barton tidligere i år 

ble tildelt den prestisjefylte The Müller Award innstiftet av grunnleg-
geren av International Sosiety og Rock Mechanic. Denne prisen deles 
ut hvert 4. år.
Jan Kristiansen lanserte i samme åndedrag professor i ingeniørgeologi 
ved NTNU, Bjørn Nilsen som NFFs 11. æresmedlem i rekken siden 
ordningen i sin tid ble opprettet.
Henrik Wergeland står oppført som æresmedlem nr. 1.
Bjørn Nilsen tok eksamen ved NTH i 1973, fikk jobb ved Rana 
Gruber året etter, var tilbake ved NTH i 1979 inntil han ble dr. ing. I 
1980. Nilsen var så i jobb hos Noteby AS fram til 1985, går det fram 
av CV’en.
Bjørn Nilsen har foruten stor innsats på alle bergteknologiske områ-
der i Norge, vært iherdig medspiller på mange Tekna-konferanser og 
seminarer, med en rekke innlegg og forelesninger. Han var også for-
mann i NFF fra 2005-2007.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN  

Dobbel heder til bransjetungvekter
Da dr. Nick Barton fikk tildelt Gullfeiselen 2011 i regi av NFF hadde han allerede The Müller Award 2011 
stående på peishylla.

Gullfeisel Dr. Nick Barton Æresmedlem Bjørn Nilsen  

inn i en positiv trend i år. Behovet for oppgradering og utbygging av 
landets vann- og avløpssystemer er for alvor satt på dagsorden blant 
annet av Maskinentreprenørenes Forbund de seneste par årene. Fra 
statistisk registrering som henholdsvis null og null i årene 2009 og 
2010, står uttak av fast fjell fra tunneldrift for avløp alene oppført med 
80.094 kubikkmeter i 2011.
Forrige gang kategorien avløp ble registrert på NFFs statistikk var i 
2004 med en nesten usynlig merknad, og enda mindre i volum enn i 
år. Og bare sporadiske registreringer av ytterst ørsmå volumuttak for 
avløp kan leses ut av statistikkene i årene tilbake til 1971.

Flere entreprenører
Sekkeposten ”annet” står for et jevnt, men ikke altfor stort bidrag til 
den årlige tunnelproduksjonen i Norge. Fra 2003 kan vi lese fra mel-
lom 200.000 og vel 400.000 kubikkmeter hvert år til ymse formål. 
Årets uttak er på nøyaktig 422.180 kubikkmeter fast fjell.

En annen tunnelrelatert statistikk som føres i regi av NFF er registre-
ring av antall tunnelentreprenører i Norge. Denne statistikken dekker 
årene tilbake til 2003, da landet hadde ni godkjente entreprenørselska-
per med klassifisering for tunneldrift.
Antallet er gradvis økt år for år, og fra og med 2010 har NFF register-
ført 17 slike godkjente tunnelentreprenører. Året før sto 13 selskaper 
oppført med tunnelgodkjenning. Et realt hopp på kort tid fra 2009 til 
2010, med andre ord.
Denne utviklingen er for øvrig i tråd med den årlige volumøkningen 
av antallet kubikkmeter fra norsk tunneldrift, og med veitunnelpro-
duksjon som absolutt ledende.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN  
Illustrasjonsfoto
I RUNAR F. DALER
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En dramatisk motorsykkelulykke sommeren 2010 førte til at maskinførerlærling Mads Håseth (20) måtte 
amputere det ene beinet. Etter en lang rehabiliteringsprosess er han glad for endelig å være tilbake i jobb, 
hvor arbeidsgiver har tilrettelagt maskinene for ham.

TILBAKE I MASKINEN 
MED pROTESE

Jeg sitter inne på kontoret til Åndalsnes-bedriften J.O. Moen Anlegg 
og venter på å få snakke med anleggsmaskinførerlærling Mads Hå-
seth. Når han kommer, er det ved første øyekast ikke mye som skiller 
ham fra alle andre lærlinger. Krykkene røper riktignok at alt ikke er 
helt i orden, men det er først når han drar opp buksebenet og begyn-
ner å fortelle om hva han har vært gjennom siden den skjebnesvangre 
julidagen i fjor, at det viser seg at hans historie er en ganske annen 
enn lærlingers flest.

skolelei
Mads Håseth begynte som lærling hos J.O. Moen Anlegg i 2008, rett 
etter han var ferdig med Åfarnes ungdomsskole i Rauma kommune i 
Møre og Romsdal.
– Jeg var skikkelig lei av skolen og hadde egentlig bare lyst til å kjøre 
anleggsmaskiner, som jeg alltid har vært interessert i. Jeg inngikk en 
opplæringskontrakt med et lokalt opplæringskontor og fikk tilbud om 
lærlingplass hos J.O. Moen Anlegg, forteller Håseth. Han trivdes godt 
og gjorde en bra figur hos maskinentreprenøren, og han var i rute til å 
nå målet om fagbrev etter endt opplæring.

Ulykken
Så skjedde den tragiske ulykken, en sommerdag i 2010. I en sving 
rett før inngangen til en tunnel på fylkesvei 64 mellom Åndalsnes og 
Åfarnes, mistet han kontroll over motorsykkelen og veltet. I stor fart 
skled både han og sykkelen i autovernet, før de spratt ut igjen og traff 
en møtende lastebil fullastet med stein. Håseth fikk et stygt lårbrudd, 
men langt verre var det at bensintanken på sykkelen sprakk, bensin 
rant utover store deler av kroppen hans og det tok fyr. Både lastebilen 
og motorsykkelen ble helt utbrent, mens den uheldige lærlingen, som 
hele tiden var ved bevissthet, holdt seg i skrittet for å prøve å beskytte 
seg mot de rasende flammene. Han skulle likevel vise seg å ha margi-
nene litt på sin side, for tilfeldige omstendigheter og snarrådige men-
nesker reddet etter alt å dømme livet hans. 
– Først kom lastebilsjåføren og begynte å slukke flammene på krop-
pen min med en vannflaske. Så viste det seg at blant bilene som kom 
like etter ulykken, befant det seg tilfeldigvis en tysk brannmann som 
var på ferie i Norge. Han hadde et brannteppe i bilen, som han la over 
meg og kvalte flammene. Ved hjelp av brannteppet trakk han meg 
også vekk fra den brennende lastebilen og inn i tunnelen, forteller 
Håseth.

Fantomsmerter
Håseth ble etter hvert hentet av luftambulanse. På Haukeland sykehus 
i Bergen ble han lagt i kunstig koma, og det viste det seg at brannska-

Tilbake i maskinen  Mads Håseth er glad for å være tilbake på jobb – 
i spesialtilpasset hjullaster. Det er installert ekstra pedaler for venstre 
bein (legg merke til protesen på høyre bein).
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dene var svært alvorlige. Han var forbrent over store deler av kroppen 
og det gikk koldbrann i det høyre beinet hans, som måtte amputeres. 
Det ble faktisk gjort i hele tre omganger; de begynte forsiktig nederst 
ved leggen, men ble til slutt nødt til å ta det helt oppe ved lårhalsen.
– Jeg lå i koma i tre uker. De vekket meg og informerte meg om at de 
måtte ta beinet, før de la meg tilbake i koma og utførte amputasjonen, 
forteller han. 
– Da jeg våknet igjen, var beinet borte. Jeg kjente etter med hen-
dene og det var veldig rart og ekkelt. Fremdeles har jeg såkalte fan-
tomsmerter; Jeg kan føle både kulde og varme der beinet skulle vært, 
og det hender også at jeg føler jeg må klø meg på leggen.
Protese
Håseth har i dag store arr fra brannskadene på ryggen, armene og 
brystet. I tillegg har han transplantert hud fra overkroppen og ryggen 
til det venstre beinet, som heldigvis fungerer omtrent helt som vanlig 
i dag. Han må kun bruke en slags strømpe for å holde blodsirkulasjo-
nen tilstrekkelig i gang, men det er forhåpentligvis midlertidig. På det 
høyre beinet sitter det nå en protese, og han bretter velvillig opp buk-
sebeinet og viser den frem.
– Hvis jeg ikke har på protesen, kan jeg fremdeles finne på å lene 
meg på beinet som ikke lenger er der og gå på trynet, sier han med et 
forsiktig smil. 
– Og på flyplasser er det litt ekstra styr når jeg skal gjennom sikker-
hetskontrollen. En ting er at det piper når jeg går gjennom, men det 
hender de sjekker protesen veldig grundig også. Hva skulle jeg ha 
gjemt inni der, liksom? ler han. 

Ekstra motivasjon
Det har nå gått halvannet år siden ulykken, Håseth har vært tilbake 
i jobb et halvt års tid, og han har kommet så langt at han klarer å se 
positivt på tilværelsen og til og med spøke litt med situasjonen. Men 
det har vært en tung prosess å komme dit.
– Det er klart det var veldig tungt en stund. Da jeg var på Sunnaas 
sykehus på rehabilitering og opptrening sa de at jeg aldri ville kunne 
kjøre anleggsmaskin igjen. Og en annen pasient jeg ble kjent med der, 
som hadde blitt skadet i Afghanistan, ble fortalt at han aldri kunne 
kjøre snowboard igjen. Men nå kjører jeg maskin igjen og han kjører 
snowboard igjen. Så feil kunne de altså ta, sier Håseth tilfreds. 
– Det ble nesten som en ekstra motivasjon for meg da de sa jeg ikke 
ville klare å komme tilbake i maskinen.

Spesialtilpassede maskiner
Håseth begynte å jobbe igjen i mai i år, og ble også overført til OKAB 
(Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene), som han skrev ny 
opplæringskontrakt med. Han begynte forsiktig, men økte raskt til 
50 prosents stilling. Arbeidsgiver J.O. Moen Anlegg var fullstendig 
oppdatert om Håseths situasjon hele tiden, først og fremst gjennom 
samtaler med moren hans. Bedriften har sørget for å få tilpasset mas-
kinene, slik at han kan manøvrere dem med kun ett bein.
– Vi hadde mye kontakt med moren hans – allerede mens han lå 
i koma – og vi fikk tidlig greie på at han var svært motivert for å 
komme tilbake i jobb igjen. At målet om å kunne jobbe igjen var selve 
drivkraften hans. Det gjorde stort inntrykk på oss. Vi syntes det var 
en tøff og svært positiv innstilling å ha, og bestemte oss raskt for å gi 
ham en sjanse. Dermed ble både NAV og bedriftshelsetjenesten koblet 
inn, forteller personalsjef Anne Vik. 
– Vi har fått veldig god støtte fra NAV til å tilrettelegge maskinene 
for ham, og de har vært positive og behjelpelige hele tiden. Han har 
nå fått en venstrebeinsgass i hjullasteren, og snart får han det samme i 

dumperen. Gravemaskinen kan han kjøre som før uten at det behøver 
å gjøres noen tilpasninger.

Slipper snart krykkene
Livet til Håseth blir aldri helt som det var før ulykken, men takket vær 
imponerende pågangsmot og viljestyrke samt en behjelpelig arbeids-
giver, har det begynt å normalisere seg igjen.
– Det er selvfølgelig ikke alt han klarer å gjøre på jobb ennå, og visse 
ting vil han nok aldri kunne gjøre. Men alt som har med selve maski-
nen å gjøre, går veldig bra. Det klarer han akkurat like godt som før, 
forteller daglig leder i J.O. Moen Anlegg, Jan Arild Moen.
– Jeg er veldig fornøyd og takknemlig for at jeg har fått lov til å 
komme tilbake på jobb. Nå ser jeg igjen fram mot målet, som er kom-
petansebeviset, sier Håseth. 
– Det har tatt mye tid å tilpasse protesen. Jeg bruker fremdeles kryk-
ker, men har begynt å slippe dem litt nå. Snart vil jeg forhåpentligvis 
kunne gå helt fint uten krykker.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Fornøyd gjeng  (fra venstre) Både Jan Arild Moen og Anne Vik i J.O. 
Moen Anlegg, Mads Håseth selv og Espen Wicken i OKAB Møre og 
Romsdal er tilfreds med hvordan ting har blitt løst.
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Pon Equipment AS
815 66 500
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CAT SETTER IGJEN NY STANDARD FOR GRAVEMASKINER

- CAT® E-SERIE GRAVEMASKINER

EN BEDRE HVERDAG MED E-SERIE GRAVEMASKIN
Maskinene har mye å by på som for eksempel særdeles lavt lydnivå, høy førerkomfort, over-
legen helautomatisk styrt StegIIIB Cat ACERTTM-motorteknologi. Optimalisert hydraulikk med 
blant annet regenerering på bomsylinder som gir mindre tap av krefter som sammen med økte 
gravekrefter (5%) og løftekapasitet gir raskere syklustider og høyere dieseleffektivitet.

Nytt design med høyere hekk gjør at “kassebygging” på hekken blir unødvendig og en får et 
motorpanser i full bredde for bedre servicetilgang til motor og hydraulikksystemer. Store dører 
på sidene gir bedre tilgang til kjølere og hydraulikk etc.

BESØK WWW.CATALLDAY.NO FOR MER INFORMASJON OM E-SERIEN GRAVERE

MOVING AHEAD...
ALL DAY. EVERY DAY.
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Solideal
anleggsdekk

Solideal graver-
dekk er et dekk
som er spesielt
utviklet for bruk
på hjulgående 
gravemaskiner.

KAB
førerstoler

KAB
kontorstoler

Solideal Gummibelter
for minigravere
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Bailey maskinhengereFuel Proof Highway 10000L

Bailey dumperhengere

ProTech 
pelehammer

Stort utvalg av traktorer

Din spesialist på hengere, traktorer og dieseltanker

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

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

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

Løs tanker 500 L til 4500L 

Generator tank 
1000L til 3000L 
kan stables

Frittstående 
tank fra 500L til  60 000L

Arvid Gimre AS

A.G.indd   1 25.03.11   10.28

Uddeholm A/S  Jernkroken 18, Pb 85 Kalbakken, 0902 Oslo
Tel 22 91 80 00  |  E-mail norge@engcon.com

Web www.engcon.com/norge

I år har vi en rekke nye produkter. Drivex har lansert en helt ny serie 
vikeploger. Mählers har lansert en helt ny plog, Rossö 2010 basert på sine 
forgjengere, men med en rekke nye fordeler. Mählers har også lansert et 
nytt høvelblad med lavere innbygningsmål – og i tillegg er en ny plog for 
”svart vei” under utvikling. Kontakt oss for mer informasjon.

Ny diagonalplog spesielt utviklet 
for ”svart vei”. Lave driftskostnader 
og lite behov for vedlikehold.

Effektiv snølaster 
for raskt å fjerne 
store mengder 
snø. Fyller et flak 
på 25 m3 på min-
dre en et minutt.

Rossö 2010 fra 
Mählers er mer 
robust og stabil i 
høyere hastighet 
enn forgjengeren.

Mählers fortsetter å utvikle sine 
populære høvelblad for lastebiler.

t

t

t

t

NYHET! LANSERING 
HØSTEN 2011!

Ny forbedret utgave av de 
populære Drivex vikeplogene.

t

Produktnyheter fra engcon Norge
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legen helautomatisk styrt StegIIIB Cat ACERTTM-motorteknologi. Optimalisert hydraulikk med 
blant annet regenerering på bomsylinder som gir mindre tap av krefter som sammen med økte 
gravekrefter (5%) og løftekapasitet gir raskere syklustider og høyere dieseleffektivitet.

Nytt design med høyere hekk gjør at “kassebygging” på hekken blir unødvendig og en får et 
motorpanser i full bredde for bedre servicetilgang til motor og hydraulikksystemer. Store dører 
på sidene gir bedre tilgang til kjølere og hydraulikk etc.
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ALL DAY. EVERY DAY.
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Vei og Anlegg 2012
9. – 13. mai på Hellerudsletta

Tilbud til MEFs medlemmer:
Bestill hotellrom og flybilletter 
gjennom MFF.
MEF har forhåndsreservert en del 
rom på Rica hoteller i Oslo sentrum.

Les mer om dette på MEFs medlemsnett 
www.mef.no

Kontaktperson hos MEF:
Bjørg Fossum, telefon 22 40 29 00
bjorg.fossum@mef.no

Lærlinger og skoleelever i anleggsutdanning ønskes spesielt 
velkommen til MEFs stand på Vei og Anlegg 2012!

l	 Daglig maskinførerkonkurranse innenfor gravemaskin og 
 hjullaster
l Minimaskinførerkonkurranse 
l Simulatorbuss fra Landslinjene 
l Skogsmaskinsimulator 
l Info om MEFs aktiviteter og tilbud 
l Info om lærlingordningen 

Standen er et samarbeid mellom MEF og OKAB 
(Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene)
Informasjon om messen er tilgjengelig på www.mgf.no
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www.rosendalmaskin.no

Doosan –  Norges eneste anleggsmaskin-produsent!Ta kontakt med din selger!

SALGSSJEF  
Paul H Endresen   
Tlf 90 41 91 11

Møre og Romsdal
Harald Holte 
Tlf 95 19 55 70

Sogn og � ordane, 
Hordaland
Geir Henning Nygard 
Tlf 91 77 22 53

Rogaland
Tlf 95 19 55 78

Oppland
Jon Boye Lie 
Tlf 91 36 00 00

Bobcat Oslo, 
Akershus og 
Østfold
Lars Thomas Kihle 
Tlf 95 19 55 75

Doosan Oslo, 
Akershus og 
Østfold
Wiggo Hansson 
Tlf 93 00 78 00

Agder fylkene 
Bjøro Håland 
Tlf 92 82 80 28

Buskerud, Vestfold 
og Telemark
Magne Reiersrud 
Tlf 48 27 19 80

Trøndelag
Per Solli 
Tlf 97 59 00 96

Nordland
Asle Bjørklund 
Tlf 75 12 21 90

Troms og Finmark
Bjørn Einar Bakkehag 
Tlf 91 10 94 74

på snøutstyr
VINTERKAMPANJE

65.000,- 
eks mva

45.000,- 
eks mva

Feiekost 68i
Bredde: 173 cm

Snøfreser SB240 72I
Bredde: 183 cm 65000,-

Snøfreser SB200 68I 
Bredde: 168cm  55000,-

(Pris uten maskin)

(Pris uten maskin)(Pris uten maskin)

38.000,- 
eks mva

V-plog 72I
Bredde: 183 cm

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

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem

39 ansatte og en omsetning 
i 2010 på kr 121 millioner
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UTFORDRingeR i BRaTTe Heng
Norske maskinentre-
prenører tar stadig nye 
og avanserte metoder 
i bruk når byggherrer 
utfordrer anleggsbran-
sjen med oppdrag i 
bratt og ulendt terreng. 

Tema DRIfT I BRATT LENDE
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UTFORDRingeR i BRaTTe Heng
Småkraftverk og vanningsanlegg er bare to eksem-
pler på oppdragstyper som må utføres på steder 
”der ingen kunne tru at nokon kunne bu”. Gravefrie 
grøfteløsninger sammen med tradisjonelle drifts-
metoder kan også suppleres med 100 prosent til-
passet maskinbistand. 
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kRaFTTak i 
eikeFJORD
Maskinentreprenør H. Kvame AS hadde gode erfaringer 
fra bratt terrengjobbing, førstehånds lokalkunnskap og 
en alternativ metode på lur, og sikret seg dermed oppdra-
get da Hovland Kraft AS i juni 2010 ba om pris på grunn-
arbeidene for Hovland småkraftverk i Eikefjord i Sogn og 
Fjordane.

Tema DRIfT I BRATT LENDE
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god balanse  Rørgata ned til 
Hovland kraftverk er stedvis 
anlagt i terreng med opptil 35 
graders fall. (Foto: Privat)
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Trygg løsning   Introduksjon av sjaktboring i regi av Entreprenørservice AS var et viktig motiv bak metodevalget til H. Kvame AS for deler av 
rørgata. (Foto: Privat)

Tema DRIfT I BRATT LENDE

Borerigg Denne sjaktboreriggen produserte en tilnærmet 35 graders sjakt på ø1060 mm i løpet av tre ukers drift. (Foto: Privat)
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Under anbudskonkurransen der flere entreprenørselskaper var med, 
overrasket H. Kvame AS fra Naustdal alle ved å levere inn to sepa-
rate pristilbud for Hovland kraftverk: Et for alle grunnarbeider og 
konvensjonell rørgrøft i fjell og løsmasser hele veien fra daminn-
taket og ned, og et alternativt tilbud der sjaktboring erstattet 150 
meter sprengt fjellgrøft langs det aller bratteste partiet.
Boring av vertikale sjakter i fjell har i mange år vært brukt som 
driftsmetode ved store kraftutbygginger landet over. Først ved tid-
krevende manuell boring og sprengning av sjaktene fra tunneler og 
fjellhaller nedenfra og oppover. Metoden ble på 1970- og 80-tallet 
erstattet av rotasjonsboring av et pilothull med en spesialboremas-
kin fra toppen og ned, med påfølgende returopptrekk igjen av et 
roterende borehode i foreskrevet diameter.
- Da vi mottok anbudsdokumentene så jeg raskt at en parsell av 
den beskrevne rørgrøfta egnet seg godt for sjaktboremetoden. I 
samråd med eldste sønn og daglig leder Henning Kvame gikk vi 
for å levere inn et alternativt anbud med sjaktboring i regi av En-
treprenørservice AS i tillegg til et basert på konvensjonell drifts-
metode, sier tidligere daglig leder i selskapet, nå styreleder Harald 
Kvame, til Anleggsmaskinen.

”Demonstrasjonsøvelse”
Harald Kvame AS utførte tilsvarende arbeid med konvensjonelt 
grøftearbeid i fjell og løsmasser ved Frammarsvik småkraftverk i 
Naustdal for et par år siden, men da uten sjaktboremetoden.
- Vi høstet mye nyttig erfaring under byggingen av nettopp det 
kraftverket med fallhøyde på 308 meter. Og vi er etter hvert blitt 
mange dyktige entreprenørselskaper i Sogn og Fjordane fylke på 
slike oppdrag. Men etter mange år i anleggsbransjen, og med et 
stort kontaktnettverk blant medlemsbedrifter i Maskinentreprenø-
renes Forbund (MEF) visste jeg imidlertid om sjaktboremetoden, 
og at metoden også er anvendelig for boring av sjakter i så å si alle 
vinkler, sier Harald Kvame.
- Vi ønsket også vise for all verden alle fordelene denne metoden 
har i vanskelig og bratt fjellterreng med tanke på framtidig utbyg-
ging av småkraftverk.
Driften av maskinentreprenørselskapet i Naustdal er familiebasert. 
Haralds to andre sønner, Oddvar og Steinar, er i full sving med 
henholdsvis maskinkjøring og sprengning som spesiale. Brorsønn 
Hilmar Kvame står også på lønningslista, sammen med ”eksterne” 
Per Kristian Veien og Ole André Helgås.

500 husstander
Hovland kraftverk er konsesjonsomsøkt, godkjent og prosjektert 
via Hovland Kraft AS, Sogn og Fjordane Energi og Norconsult, og 
utnytter vannet i Hovlandselva med utspring i Vassbottnevatnet på 
kote 440 rett opp og inn på snaufjellet øst for Eikefjord. Lengden 
av rørgrøfta fra inntaket ved dam Hovlandsstølen til turbinhuset 
nede ved Eikefjord måler 1.800 meter. Total fallhøyde gjennom 
rør med diameter ø600 mm ned til 2,6 mW-turbinen er prosjektert 
til 403 meter, med stedvis stigning på opp mot 35 grader. Planlagt 
årsproduksjon er 9,5 GWh, nok til å dekke strømbehovet til om lag 
500 husstander pluss salg av eventuell overskuddskraft. 
35 grader høres ikke så mye ut, men de bratteste partiene langs et 
vanlig unnarenn i moderne hoppbakker har tilnærmet samme stig-
ning.
Oppdraget omfatter også legging av ø180/ø160 mm PE vannled-
ningsrør på opprag for Flora kommune i felles grøft med kraftrør-
gata.
- Atkomstmessig utnyttet vi deler av den gamle stølsveien som 
snirkler seg oppetter lia her. Den måtte både breddes og forsterkes 
flere steder.

Tripp trapp Tre beltegravere 
på rad leverer masser internt 
nedover langs grøftetraseen. 
(Foto: Privat)



ANLEGGSMASKINEN 12-201138

Tema DRIfT I BRATT LENDE
Her kom egen lokalkunnskap til god nytte allerede under anbuds-
regningen fordi Kvame har hatt mye å gjøre med den tidligere.
- De skarpeste hårnålssvingene er så krappe at Moxy-dumperen vi 
fordelte massene med måtte rygge seg opp til første sving, for så 
å kjøre forover opp til neste, for så å rygge seg opp til neste igjen, 
og så videre. Maskinoppdrag som dette i bratte fjellsider krever at 
fantasien tas i bruk, sier Henning Kvame.

Mer miljøvennlig
Som ventet var anbudet som inkluderte boring dyrere enn varian-
ten med konvensjonell drift, og havnet som ventet et stykke ned 
på lista rent prismessig. Men kraftselskapet fant den alternative 
boremetoden så interessant at H. Kvame AS ble én av i alt tre an-
bydere som fikk innkalling til forhandlinger. Fortsatt gjenstår å se 
om kanskje metoden likevel ender opp med lavere totalpris enn 
ved konvensjonell drift.
Både Harald og Henning Kvame visste fra før at miljøhensyn veier 
tungt når det gis konsesjon for bygging av småkraftverk. Åpne 
grøfter krever avskoging i tillegg, godt synlige inngrep som ofte 
gir varige åpne sår i kulturlandskapet. Slikt fyrer gjerne opp til 
miljøbasert motstand både lokalt og regionalt.
- Rørgrøfta er dessuten lagt gjennom et mye brukt turområde. 
Anleggsveien vi bruker ender på en idyllisk støl. Men i dette til-
fellet var det også snakk om å spare tid. Så viste det seg da også 
at hele boreoperasjonen av en 151 meter lang sjakt med diameter 
ø1060 mm bare tok tre uker inkludert opp- og nedrigging. Det er et 
imponerende resultat, selv med kontinuerlig døgnrift, sier Harald 
Kvame.
Altså betydelig kortere tid enn ved bruk av borerigg, dynamitt og 
konvensjonelle anleggsmaskiner for utskifting av masser, rørmon-
tasje med vanskelig atkomst og liknende.

Treffsikkert
Den største utfordringen forut for selve anleggsarbeidene var like-
vel å dokumentere hele oppdraget inkludert boring, på forhånd.
- Alt var jo ferdig prosjektert da vi fikk anbudsdokumentene, men 
da vi også la fram en alternativ driftsmetode måtte vi sørge for 
egen dokumentasjon for alle avvikene fra det som var beskrevet 
for konvensjonell løsning, sier Harald Kvame.
Fordi han tilfeldigvis ble oppdatert om nettopp sjaktboremetoden 
av prosjektleder Trond Øiseth i Entrepørenørservice AS på en 
MEF-samling kort tid i forveien, tok han ny kontakt med ham for å 
kartlegge mulighetene.
- Vi kom sammen på nytt og gikk gjennom hele anbudsprosessen. 
Det tok ikke lang tid før jeg var trygg på et samarbeid om å be-

nytte sjaktboring på deler av traseen, sier Kvame.
- Da vi så presenterte metoden for oppdragsgiver og viste til re-
feranselista som Entreprenørservice AS har fra tilsvarende typer 
oppdrag, ble all tvil feid til side.
Før boreutstyret kom på plass sprengte H. Kvame AS ut både va-
tret montasjegrop med betongsåle for opprigg av boremaskinen og 
mottaksgrop for pilothullet ut fra GPS-koordinater for traseen.
- Med utgangspunkt i fallvinkelen på bortimot 35 grader lå treff-
sikkerheten innenfor tillatt avvik, ca 1 meter horisontalt og fire 
meter vertikalt. Bare små justeringer i forhold til rørgata den inn-
målte rørgateparsellen måtte til i etterkant i form av en enkel juste-
ringssprengning i mottaksgropa, sier Henning Kvame som også er 
formell anleggsleder for kraftverksoppdraget.
Ved å overlate 151 meter av i alt 1.800 meter til boremannskapene 
slapp maskinentreprenøren altså unna med ca 1.650 meter fjell- og 
løsmassegrøft ved hjelp av konvensjonelle anleggsmaskiner, en 
betydelig avlastning i forhold til konvensjonell åpen grøfteløsning 
både med tanke på tidsforbruk, miljøhensyn og anleggstekniske 
spesialløsninger i det verste bratthenget.

Skuff til skuff
Men samtlige utfordringer ved oppdraget ble ikke rasjonalisert 
vekk av den grunn. Fortsatt skulle størsteparten av rørparsellen 
legges i åpen grøft gjennom en kombinasjon av fjell- og løsmas-
seområder bestående av mye morene, og med stedlige gjennom-
snittsfall på godt over 30 grader. Valg av metode for tilbakeføring 
til opprinnelig tilstand av terreng rundt grøfteparsellen og i områ-
det ved stølen øverst oppe var også entreprenørens oppgave å løse. 
Kravene til å gjenskape det stedlige miljøet er strenge i seg selv.
- Vi har brukt mye energi på anleggstekniske løsninger ut fra mas-
kinparken og utstyret vi hadde, uten å anskaffe nytt. For eksempel 
å transportere singel og grus fra skuff til skuff via beltegravere i 
posisjon etter hverandre nedover langs grøfta,  sier Harald Kvame.
Det vil si to stk. 20 tonns Hitachi-gravere, en ditto Kobelco-graver 
og en 15 tonns Komatsu.
- All grøfteboring er gjort med en Tamrock Dino 500 og ø64 mm 
borekroner. Masser er fraktet til og fra med vår godt tilårskomne 
2000-modell Moxy MT30 sammen med to Volvo lastebiler fra 
egen maskinpark. Vi har også hatt god nytte av trekkvogna vår for 
intern maskintransport.
En av de smarteste løsningene for å kunne avansere raskest mu-
lig og samtidig håndtere masseutskiftning og transporter i bratt-
hengene var å bore seg nedover, og så sprenge seg oppover igjen 
stykke for stykke langs grøfteparsellen.
- Finmasser til bruk i grøfta har vi fra et eget steinbrudd på stedet 

Byggemøte Harald Kvame og daglig leder Bjørn Øren i Hovland kraft 
AS i samtaler om dagens utfordringer i bratthenget. 

sentral Harald Kvame har hatt flere enn én finger med i spillet.
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Ryddig Harald Kvame konstaterer at alt er klart for rørmontasje etter at boreriggen ble demontert og fjernet.

Nøyaktig Deler av Norconsults tegningsgrunnlag for rørgata til Hovland kraftverk. (Faksimile, Norconsult)

og produsert rundt 6.000 ku-
bikkmeter singel, grus og sand 
ned til 0,8-fraksjon i egen regi.

Ti grunneiere
De 1.800 meterne med rørgate 
er prosjektert i så lange rette 
strekk som mulig, med fast 
forankring til fjell på betong-
fundamenter under hvert bend, 
i alt sju stykker mellom dam-
inntaket og kraftstasjonen.
All rørlegging utføres av West 
Industriservice VVS Miljø i 
Florø, assistert av Terje Sunde 
AS i Jølster. Byggherren 
Hovland Kraft AS består av ti 
grunneiere som sitter med fall-
rettighetene til Hovlandselva. 
Søknaden om konsesjon ble 
sendt i 2005 og godkjent.
- All produsert kraft blir distri-
buert via en 150 lang kabel til 
eksisterende 22 kV distribus-
jonsnett. For å hindre tørrlagt 
elveløp sørger vi for en minste 
vannføringsgrense på 50 liter 
i sekundet, tilsvarende almin-
nelig lavvannsvannsmengde. 
Fordi vi er en kystnær bygd vil 
kraftverket forsynes med vann 
tilnærmet hele året, sier daglig 
leder Eirik Hovland i Hovland 
Kraft AS.
Dersom resten av framdriften 
følger planen kjøres kraftver-
ket i gang før jul.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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MED MENZI MUCK 
OG KABELBANE
Da maskinentreprenør H. Ådland AS kom til at bruk av konvensjonelle anleggsmaskiner og bygging av ny 
anleggsvei ble for kostbart ved Bratthus kraftverk ble plan B satt i verk: Menzi Muck klatregraver og frakt av 
alt utstyr og tilbehør opp og ned med kabelbane.

TEMA driFt i Bratt lende

Plan B Per Magne Knarvik (t. v.) fra Motorsalg inspiserer 
den lønnsomme plan B under bygging av Bratthus kraftverk: 
Menzi Muck og kabelbane framfor beltegraver og anleggsvei. 
Til høyre maskinfører Olav Magne Bauge og Håvard Ådland.
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meD menZi mUCk 
Og kaBelBane

Her til lands er bruk av Menzi Muck-maskiner med påmontert 
hogstaggregat kombinert med kabel- eller taubane mest kjent 
for bruk blant skogsentreprenører til tømmerhogst i og -lunning 
i stupbratt skogsterreng i de store og dype innlandsdalene og på 
Vestlandet.
Ideen om å gå over til en Menzi Muck-graver og kabelbane ved 
Bratthus krafverk kom ikke på bordet før H. Ådland AS fant ut at 
bruk av vanlige beltegravemaskiner og bygging av anleggsvei ble 
for dyrt i forhold til kontraktsummen. Da hadde MEF-medlemmet 
i Holmefjord for lengst vunnet anbudskonkurransen, signert kon-
trakten og startet byggingen av Bratthus kraftverk i Eikelandsdo-
sen i Hordaland fylke.
- Vi anla rundt 200 meter anleggsvei og brukte vanlige beltegra-
vere til å begynne med, men innså snart at det var en altfor kostbar 
løsning for dette oppdraget, sier daglig leder Håvard Ådland i H. 
Ådland AS til Anleggsmaskinen.
Terrenget fra fjorden og opp til daminntaket for Bratthus kraftverk 
er som navnet sier, bratt og ulendt. Men den prosjekterte grøftetra-
seen for rørgata er for det meste lagt i løsmasser og bløt lauvskog-
bunn. Da beslutningen om plan B var tatt, ble anlegget stilt i bero i 
rundt fire uker i påvente av nytt maskineri og utstyr.

Uvanlig kombinasjon
Skiftet til Menzi Muck klatregraver begrunner Ådland blant annet 
med fravær av fast fjell i traseen kombinert med mye løs jord der 
beltegravermaskiner av en viss størrelse ville få problemer med å 
ta seg fram uten tilhørende anleggsvei.
- Menzi Muck’en derimot, tar seg fram som ei geit i slikt terreng 
uten å sette alt for mange spor etter seg.
Å utvise skånsomhet, ta vare på naturen og verne omgivelsene er 
også et avgjørende moment når det gis konsesjon til bygging av 
småkraftverk i nærmiljøet.  
- Vi hadde fjell som måtte sprenges helt nederst i traseen, men vi-
dere oppover var det bare løst. Dermed kom vi på at en kabelbane 
ville være en smart måte å frakte alt det andre vi trenger, opp og 
ned på, som erstatning for en anleggsvei, sier Ådland.
All videre drift ble derfor et skjebnevalg i henhold til plan B: 
Menzi Muck og kabelbane.
Fordi reell avstand langs rørgata mellom turbinhus og inntaksdam 
måler nøyaktig 450 meter, bød det heller ikke på de aller største 
utfordringene med å finne fram til en høvelig kabelbane med til-
passet lengde i forhold til oppdraget.
- Inntaket til kraftverket ligger 252 meter over havet, mens turbin-
huset er plassert på kote 63 meter der en 0,7 MW peltonturbin er 
beregnet å produsere 2 GWh i året.

Unngår helikopter
H. Ådland AS bestilte og fikk kabelbanen levert og montert av 
produsent Whyssen i Sveits. Total lengde er 850 meter, mens høy-
deforskjellen mellom øvre fjellforankringspunkt og et nedgravd 
ankerpunkt i bunn er 320 meter.
- Et 18 meter høyt avlastningstårn er montert omtrent midt på. 
Med en netto nyttelast på 3.000 kg er vi fullstendig uavhengig 
av vær og vind, og kan frakte alt vi trenger av diesel, rør, utstyr, 
singel, betong og armering og alt annet opp og ned når behovet 
oppstår, sier Håvard Ådland.
Eneste alternativ for slik transport uten bruk av anleggsvei er he-
likopter, som er både dyrt og væravhengig. I dette tilfellet derfor 
helt uaktuelt for Håvard Ådland.
Mulighetene med bruk av kabelbane er dessuten langs større enn 

Fugleperspektiv Deler av anleggsområdet med rørtrasé og 
kablebane fotografert fra helikopter.
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klatreglede Olav Magne Bauge og Håvard Ådland erfarer at Menzi 
Muck har klatreegenskaper i bratt terreng som ingen annen maskin-
type kan matche.

Ikke trådløst Håvard Ådland sjekker at lasten er sikret på et tørn oppover langs kabelbanen.

Sikkerhet  Bauge, Knarvik og Ådland ved Menzi Muck-graveren 
med påmontert skogsvinsj som ekstra hjelp dersom maskinen skulle 
komme til kort i bratt terreng.

Tema DRIfT I BRATT LENDE
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Komatsu Forest AS 
2335 Stange 
Tlf. 901 78800

901TX & 840TX. En ekstremt produktiv tynnings duo. 
Endelig et konsept som fullt ut møter de raskt voksende tynningsbehovene!  Dels gjennom Komatsu 
901TX sitt lave marktrykk, fantastiske fremkommelighet og ledende løftekraft (170 kNm) muliggjør 
optimalt tynningsresultat samtidig med største mulige skånsomhet. 

Den nye lastbæreren for tynning Komatsu 840TX har samme store produktiviteten og er særdeles 
snill mot omgivelsene. Blant annet takket være kombinasjonen av lav vekt (14,8 tonn), ekstremt bra 
sporingsegenskaper pluss en imponerende lastekapasitet (hele 12 tonn). 

Vil du tynne maksimalt lønnsomt og skånsomt, velg Komatsu! 

ET NYTT 
TYNNINGS-
KONSEPT

www.komatsuforest.no

TX = Thinning Xpert

AT
01

85
2Ta kontakt med en av våre selgere:

Odd Arne Solenes sør-,øst- og vestlandet Tlf: 901 71 800
Arne Kristian Holter Hedmark, Oppland, Trøndelag, Nord Norge Tlf: 901 70 720

Komatsu Forest AS 
2335 Stange 
Tlf. 901 78800 www.komatsuforest.no

Komatsu Forest AS er eid av Komatsu-konsernet og Felleskjøpet Agri. Selskapet er eneimportør av Komatsu skogsmaskiner til Norge og er en av de ledende 
leverandørene innen skogsmaskiner. Selskapet er lokalisert med verksted og kontor i Stange. Komatsu Forest AS tilbyr nye og brukte maskiner, deler, service og 
rådgivning til det norske markedet. Komatsu Forest AS omsatte i 2010 for 139 millioner og solgte totalt over 120 maskiner.

SØKER SKOGSMASKINSELGER MED SKOGFAGLIG / 
TEKNISK INNSIKT
Vi søker etter ny selger da vår nåværende selger går over i annen jobb. 
Vi søker primært selger lokalisert i distriktet Syd-Norge. 

ARBEIDSOPPGAVER
Som selger hos Komatsu Forest AS har du ansvaret for å skape gode 
relasjoner til våre kunder og kollegaer. Du kommer til å bearbeide nye og 
eksisterende kunder samt oppfølging av dem. Jobben er meget selvs-
tendig, kontaktintensiv og resultatorientert som stiller store krav til din 
personlighet og motivasjon. 
Til vårt firma søker vi en person som kan være en drivende kraft og som har 
følgende profil. 
l  Erfaring fra salg 
l   Omgjengelig og ærlig mot kunder og kollegaer 
l   Vant til å bruke data som arbeidsverktøy 
Ansvarsområde/distrikt: 
l   Ansvar for å skaffe bedriften best mulig kontaktnett 
l   Tilbudsskriving og oppfølging av kunder 
l   Salg av maskiner og utstyr på Syd-Norge og vestlandet 
Vi tilbyr muligheter for faglig utvikling i et positivt og markedsorientert miljø 
med gode, ordnede arbeidsforhold. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til: 
Daglig leder Tore Aaslund 992 45 113 og salgsleder Erik Øverbø 905 10 990, 
e-mail: tore.aaslund@komatsuforest.com/erik.overbo@komatsuforest.com
Søknad med CV sendes innen 05.01.2012 til: 
Komatsu Forest AS, Hansrudveien 6, 2335 Stange eller på e-mail.

Komatsu Forest AS 
2335 Stange 
Tlf. 901 78800

901TX & 840TX. En ekstremt produktiv tynnings duo. 
Endelig et konsept som fullt ut møter de raskt voksende tynningsbehovene!  Dels gjennom Komatsu 
901TX sitt lave marktrykk, fantastiske fremkommelighet og ledende løftekraft (170 kNm) muliggjør 
optimalt tynningsresultat samtidig med største mulige skånsomhet. 

Den nye lastbæreren for tynning Komatsu 840TX har samme store produktiviteten og er særdeles 
snill mot omgivelsene. Blant annet takket være kombinasjonen av lav vekt (14,8 tonn), ekstremt bra 
sporingsegenskaper pluss en imponerende lastekapasitet (hele 12 tonn). 

Vil du tynne maksimalt lønnsomt og skånsomt, velg Komatsu! 

ET NYTT 
TYNNINGS-
KONSEPT

www.komatsuforest.no

TX = Thinning Xpert

AT
01

85
2Ta kontakt med en av våre selgere:

Odd Arne Solenes sør-,øst- og vestlandet Tlf: 901 71 800
Arne Kristian Holter Hedmark, Oppland, Trøndelag, Nord Norge Tlf: 901 70 720

Komatsu Forest AS 
2335 Stange 
Tlf. 901 78800 www.komatsuforest.no

det Ådland har utnyttet ved Bratthus kraftverk. Kabelbane/tårn-
anlegg kan leveres med opptil 5 km rekkevidde, og løfte inntil 16 
tonn.
- Dessuten er de laget for rigging med mange svinger på inntil 30 
grader, og kan bygges både for bruk på flatmark og opp og ned. Er 
det snakk om ekstra omfangsrike transporter kan tårnene bygges 
helt opptil 50 meters høyde. Kabelbanene er så fleksible at de kan 
brukes til nær sagt hvilket prosjekt som helst, sier Ådland.

ekstra vinsj
Menzi Muck-maskinene har vært på markedet i mange år i Norge, 
men uten at det så langt har blitt de helt store uttellingene i antall 
solgte enheter. Motorsalg AS tok over agenturet i Norge for snart 
tre år siden. De tas for tida mer og mer i bruk til spesialoppdrag 
som linjerydding og andre oppgaver der framkommeligheten i ter-
renget ikke alltid er aldeles på topp. 
- A91-varianten som vi har valgt til denne jobben har et fleksibelt 
understell med 4 hjul og to hydrauliske stålklør som kan justeres 
uavhengig av hverandre i høyde, bredde og lengderetning. Slik sett 
passer den som hånd i hanske til jobben. Motoren er en 4-sylindret 
John Deere TDi med 140 hk. Som et ekstra hjelpemiddel er det 
påmontert en skogsvinsj med 120 m wire i fall vi støter på ekstra 
bratte utfordringer, sier Håvard Ådland.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I PRIVAT OG MOTORSALG AS
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meD HJUlmaskin    i BelTeTeRReng
Svarthola som elva Aura har formet gjennom tusener av år ligger bratt og kronglete til halvveis opp mot 
snaufjellet øst for Skjåk. Maskinfører Per Morten Gjeisar hos Oddmund Fjeld AS brukte likevel hjulgraveren 
sin i et terreng som passer langt bedre for en maskin på belter.

Bakgrunnen for utfordringene i Volvo-graveren er et over 50 år 
gammelt avtaleverk om tillatelse til å bygge kraftverk mot en 
gjenytelse i form av et vanningsanlegg for åkrene til en gruppe 
gårdbrukere i nedbørsfattige Skjåk. Elva Aura var kilde til begge 
tiltakene.
Det ble duket for store utfordringer for maskinentreprenør Odd-
mund Fjeld AS i Lom da selskapet vant anbudskonkurransen som 
underentreprenør for rehabiliteringen som måtte til for at van-
ningsanlegget fortsatt kunne holdes i drift. Glommen & Laagen 
Brukseierforening (GLB) hadde rollen som byggherre for jobben.
Den største utfordringen var å komme seg inn til isolerte Svarthola 
som rommer både det nye daminntaket og øverste del av rørgata 
for det gamle vanningsanlegget. 
Da maskinfører Trygve Enersvold i sin 20-tonns Volvo beltegraver 
først hadde gjort unna selve pionérarbeidet for å skaffe atkomst inn 
til Svarthola, kom i neste omgang kollega Per Morten Gjeisar med 
sin Volvo EW160B hjulgraver. Hovedoppgave: Å fylle inntil og 
stabilisere rørgata mot daminntaket med grovstein før innstøpning, 
og ellers gjøre livet for karene hos hovedentreprenør Sebb AS så 
levelig som mulig i sluttspurten av anleggsperioden.

Nedbørsfattig
Fjellbygda Skjåk opplever i statistisk gjennomsnitt bare 300 mil-
limeter nedbør i året. Nesten all dyrket mark i bygda er basert på 
vanningsanlegg med vann som enten pumpes opp fra elva Otta i 
dalbunnen eller hentes fra elve- og bekkeløp nedetter dalsidene.
- Ja, det ligger faktisk et gammelt avtaleverk til grunn for denne 
spesielle jobben. Avtalen fra midt i forrige århundre sikret varig 
levering av vann til et vanligvis ganske uttørket jordsmonn på 
mange gårdsbruk, spesielt på solsiden – eller østsiden – i Skjåk, 
bekrefter daglig leder Thorleif Fjeld.
Til gjengjeld fikk rettighetshaverne til elva den gangen bygge et 
kraftverk som samtidig innebar mindre vassføring i elva i perioder.
Faren Oddmund Fjeld stiftet det tradisjonsrike entreprenørselska-
pet i 1958, og firmanavnet ble beholdt da sønnen Thorleif tok over 
den daglige ledelsen for 15 år siden. Nå er han leder for sju fast 
ansatte.

Mest for turgåere
Rehabiliteringsoppdraget for vanningsanlegget omfatter alt grunn-
arbeidet i samband med ny montasje av ø600 mm rørgate med 
utspring i det gamle inntaket i Svarthola der det ble hentet vann 
via både trerenner og jernrør. De er med årenes løp gått mer eller 
mindre i oppløsning. 
- Sebb AS har hovedentreprisen, et entreprenørselskap bestående 
av sammenslåtte Skjåk Entreprenør AS og Bismo Bygg AS. Vi har 
sørget for å åpne opp for at siste del av oppdraget i det hele tatt 
kan gjennomføres med innsats i bratt og svært ulendt terreng med 
store maskiner. Men vi har til gjengjeld dyktige maskinførere, sier 
Thorleif Fjeld.
Sluttarbeidene startet midt i september. En nyanlagt veiparsell med 
utløp fra en gammel gårdsvei leder videre oppetter Aurdalen, der 
elva Aura har skåret seg løp ned i fjellet gjennom tusener av år. 
Elva har sammen med tidens tann laget seg en trang og utilgjenge-
lig blanding av juv og gryte som i århundrer er omtalt som nettopp 
Svarthola.
Vanligvis er det bare de aller, aller ivrigste blant lokale fotturutø-
vere som tar seg opp hit under gunstige værforhold.

kraftverket flyttet  
Thorleif Fjeld viser til litt mer grundig historikk om et avtaleverk 
mellom utbyggerne av det som i sin tid het Skjåk kraftverk og 
lokale bønder. Begge parter hadde sterke interesser i å utnytte 
vannet i Aura med utspring i Aursjøen lenger innpå fjellet, både til 
kraftproduksjon og som kilde til vanningsanlegg.
- Avtalen gikk på at utbyggerne kunne etablere kraftverket sitt og 
bygge inntaksdam mot at de også sikret jordbruksinteressene ved å 
bygge vanningsanlegg for gårdbrukerne som soknet til den samme 
elva.
Avtalen ble signert og bøndene har i årene etterpå fått vann nok til 
åkrene sine med Aura-vann distribuert via et nettverk av treren-
ner og grove jernrør til de aktuelle gårdene. De nederste delene 
av anlegget ble rehabilitert senest i fjor, men den øverste og mest 
utilgjengelige delen opp mot Svarthola blir utført helt til slutt i 
anleggsperioden.

Tema DRIfT I BRATT LENDE



ANLEGGSMASKINEN 12-201145

meD HJUlmaskin    i BelTeTeRReng

Hjulgang Det ser ikke så ille ut på bildet, men særlig enkelt var det 
ikke å manøvrere trygt på fire hjul ned til rørgata lenger ut.
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Gjennombrudd   En 20 tonns Volvo-graver var verdenshistoriens før-
ste anleggsmaskin inne i isolerte Svarthola. Den gamle trevassrenna i 
forgrunnen. (Foto: Elias Sperstad)

Pionér  Beltegående gravemaskin var eneste alternativ da Trygve 
Enersvold jobbet seg gjennom nysprengt fjell. (Foto: Elias Sperstad)

 kronglete Thorleif Fjeld ved den gamle klatreatkomsten til Svarthola, 
nå med ferdig innstøpt koplingspunkt for rørgate ned langs Aura. I 
Bakgrunnen sprøytesikres den nye fjellskjæringen med fiberarmert 
betong. 

Dyktig  Maskinfører Per Morten Gjeisar kjører hjulmaskin ”der ingen 
kunne tru at nokon kunne køyra hjulgravemaskin” i det hele tatt.
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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!
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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!

Ta kontakt med vår selger
Arne Kristian Holter, 901 70 720

z z

www.komatsuforest.no

- Kraftverket som i sin tid ble bygget med utgangspunkt i et delvis 
felles vannrenne- og rørsystem, er for lengst flyttet, og rørsystemet 
har i de seneste årene kun vært tilknyttet vanningsanlegget.

Klatret på jobb
Gårdbrukerenes nei til GLB om frikjøp fra avtalen førte altså til 
prosjektering av nytt inntak og røropplegg fra innestengte Svartho-
la.
- Den gamle avtalen bak dette oppdraget er i og for seg en gan-
ske artig historie, men den har virkelig satt maskinførerne våre på 
prøve der oppe i juvet. Nesten som et sted der ”ingen kunne tru at 
nokon i alle fall kunne køyra gravemaskin”, gliser Thorleif Fjeld.
Og den beskrivelsen er ikke så langt unna sannheten. Anleggsfol-
kene som i sin tid bygget inntak, renner og rør tok seg fram ved 
vekselvis å klatre/smyge seg fram på smale berghyller og naturlige 
trinn i fjellet med hjelp av håndstøtte i de stupbratte fjellsidene 
med elvefossen brusende ned i nye juv og kulper. Hvordan de fikk 
fraktet inn materialer og utstyr er også en gåte.
- Vi måtte derfor sprenge oss en helt ny atkomst inn til Svarthola 
gjennom fjell og starte med grovbygging av vei med sprengstein 
etter hver salve. Boringen fra de blankskurte knausene gjorde vi 
med en liten hendig Tamrock Commander-rigg.
Og ikke var det helt problemfritt å manøvrere opp en 20-tonns 
Volvo beltegraver for å ta utlastingen via lastebiler der inne i 
tranga heller.
- Etter hvert fikk vi etablert et platå ut mot kanten av stupet med 
mulighet for å snu egne lastebiler og gjøre krevende manøvrering 
under inntransport av stålrør, betongbiler fra Betong Øst AS og 

spesialbiler med utstyr til sikring av fjellskjæringen med fiberar-
mert betongsprøyting fra Midt-Norsk Betongsprøyting AS i Orkan-
ger, oppsummerer Per Morten Gjeisar.

klart til sesongstart
De siste 20 meterne med rør ble en hektisk utfordring for jernbin-
dere hos Sebb AS, med fastlagt rørinnstøpning dagen etter at An-
leggsmaskinen var på stedet. Egentlig var en hjulgraver ikke rett 
maskintype å bruke i et så ulendt terreng med såpass grovt under-
lag. Men i og med at betongbilene var bestilt og i leveringsmodus 
var det ikke tid av veien til å transportere og manøvrere opp en 
20-tonns beltemaskin igjen fra Oddmund Fjeld-basen i Lom.
- Denne kjørte jeg rett opp hit fra Lom etter riksveien på egne hjul. 
Det sparte oss for veldig mye tid akkurat nå. Ved å gå forsiktig 
fram og etablere et eget trygt underlag utover i Svarthola mot røre-
ne før jeg jobber meg etter og langs elva med maskinen, er bruken 
av Hjulgraver rimelig fornuftig tross alt, sier Gjeisar.
- Målet er at et nyrehabilitert og komplett vanningsanlegg skal 
være klart til vanningssesongen starter igjen våren 2012.
- Det er vi sikre på kommer til å gå veldig bra, forsikrer Per Mor-
gen Gjeisar og Thorleif Fjeld.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Rollebytte De gamle vassrennene i tre har gjort 
sitt og skiftes ut med en moderne rørgate.
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anleggsmaskinen   
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo 
Besøksadresse: Fred Olsensgt. 3 
0152 OSLO
Tlf: 22 40 29 00
Faks: 22 40 29 48
am.no

UTgiVeR
Maskinentreprenørenes Forbund

ansVaRlig ReDakTØR 
Svein Erik Madssveen
Tlf: 22 40 29 19
Faks: 22 40 29 49 
Mob.: 900 77 989
sem@mef.no

Vil du abonnere, send e-post  
til firmapost@mef.no  
eller ring 22 40 29 00

annOnseansVaRlig
Berit Kjølø
Tlf: 22 40 29 18 
Mob.: 951 10 179 
bk@mef.no

Informasjon om tekniske data, 
priser og formater får du ved å 
kontakte annonseansvarlig eller 
produksjonsleder.

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

UTgIVELSEr

20 år i Svingen

Profilen: Stian Holte

JCB tM220

16
27

Toppjobb 
i Trollstigen

anleggs
 maskinen

oM anleggSBra
g MaSkinentrePrenøreneS forBund

nr. 9-2011 52. årgang

  

OPPlag
Opplag pr. 1. halvår 2011 Norge Utland Total 
Foreningsabonnement 3710 - 3710
Betalt abonnement 1225 15 1240 
Andre regelm. gratis distr. 532 - 532
Distribuert i alt 5467 15 5482

aBOnnemenT
1 år kr. 580,-
Utland kr. 635,-

Alle annonsører får tilsendt bladet gratis.



  

UTgiVelseR 2012
nr.  materiellfrist Utgivelse
 1  6.  januar 18.  januar
 2  6.  februar 17.  februar
 3  6.  mars 19.  mars 
 4  4.  april 19.  april
 5  14.  mai 29.  mai 
 6  13.  juni 26.  juni
 7/8  10.  august 22.  august
 9  7.  september 19.  september 
 10  8.  oktober 19.  oktober 
 11  7.  november 20.  november 
 12   5.  desember 18.  desember

Format 4 farger 
2/1 side 31 100 
1/1 side 17 990 
1/2 side 10 390 
1/3 side 7 890 
1/4 side 6 100 
1/8 side 3 740

Spesialplassering 
2. omslag  1/1 side 20 490 
3. omslag  1/1 side 20 490 
Bakside  1/1 side 23 400 
Midtside  2/1 side 33 290

Bilagspriser
format pris Maks. vekt 
2 sider løst 24 790  10 gram 
4 sider løst 27 660  20 gram
4 sider stiftet 19 500 20 gram 
8 sider løst 39 000  40 gram 
8 sider stiftet 30 700 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.

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

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

I tilfeller hvor materiellfristen overskrides, vil uten forvarsel, siste innrykkede annonse benyttes.

Bladet utformes i InDesign. Elektronisk levering: InDesign-, pdf- og bildefiler. Bilder skal være i cmyk og ha  
oppløsning på 300 dpi.
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maskinTesT HYUNDAI R140W-9

SEKS SyLINDRE – LAVT TURTALL
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Huyndai R140W-9 er følsom i hydraulikken og kjapp 
under transport, har styrke uten siging og er veldig tri-
velig å grave med. Sekssylindret motor gir mer enn nok 
krefter på lavt turtall. Et lite minus må jeg likevel gi for 
sikkerhetsaspektet under service.

SEKS SyLINDRE – LAVT TURTALL

Huyndai R140W-9 er følsom i hydraulikken og kjapp 
under transport, har styrke og hurtighet uten sig, 
og den er veldig trivelig å grave med. Sekssylindret 
motor gir mer enn nok krefter tross lavt turtall. 
Et minus må jeg likevel gi for sikkerhetsaspektet 
under service.



Pris: fra kroner 939.000 pluss 
avgift

maskinTesT HYUNDAI R140W-9

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

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

motor/drivverk 
Transporthastighet 4,5

service
Daglig vedlikehold 3,0
Atkomst ved service 3,5

Totalt 4,5
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karakterboka

Testmaskinen var utstyrt med 
frontskjær, men ikke støtteben 
(lev. på bestilling). Begge deler 
tar plass, og man kjører jo hjul-
maskiner en god del i tettbygd 
miljø der det er trangt. Jeg kan 
forstå at støttebena velges bort 
som standardutstyr. Men med 
slike på plass ville balansen vært 
ytterligere bedret, og maski-
nens fulle kapasitet kunne vært 
utnyttet 100 prosent. Støtteben 
fungerer også som motvekter, og 
bidrar til å gjøre maskinen enda 
mer stabil. De fleste har ikke tid 
til å bruke verken støtteben eller 
frontskjær under kjøring på en 

travel byggeplass, men det er et 
pluss hvis begge deler finnes de 
gangene behovet oppstår.

Hytta
Plassen i hytta er kostelig god. 
Bak stolen er det god plass til 
veske, og dessuten finner vi en 
boks/avlukke som kan kjøles via 
klimaanlegget. Den luftavfjæ-
rede stolen er enkel å justere i 
både høyde og lengde, men det 
er synd at ikke konsollen for 
styrespakene følger med. Lange 
førere kan få en unaturlig vinkel 
på armen med stolen i høyeste 
posisjon.

Et skikkelig pluss for bakspei-
lene. Ingen annen moderne 
maskin som jeg vet om har så 
mange bakspeil – ett i hytta, tre 
på høyre side og ett på venstre. I 
tillegg kommer et ryggekamera 
som standard. Veldig bra!
Å åpne frontruta er derimot ikke 
helt lett. Håndtaker er plassert 
så høyt at man ikke oppnår noen 
skikkelig kraft uten å strekke 
seg. Mitt råd: Flytt håndtaket 
ned, så blir alt enklere.
Når det gjelder sikt har Hyundai 
tenkt seg godt om. Man har 
blant annet snudd sylinderen til 
den ytre av den todelte bommen, 

noe som gir mye bedre sikt mot 
høyre. Vinduspusserbladet for-
svinner helt fra vinduet når det 
ikke er i bruk. Bra, men dess-
verre er virkefeltet for pusseren 
temmelig lite. Akkurat det er et 
problem som det ikke ser ut for 
at noen maskinprodusent klarer 
å løse.

Hydraulikk
Her har vi å gjøre med en veldig 
følsom maskin. Og den kjennes 
veldig kjapp under transport, som 
igjen er bra om den skal brukes i 
serviceoppdrag. Her gir vi karak-
terer helt oppunder øverste skikt.
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Tekniske data Tjenestevekt 14.100-15.500 kg
motor Cummins QSB 6,7 (6-syl)
effekt 109 kW (146 hk) v/2.100 o/min
Max hastighet 37 km/t
max gravekraft 87,3 kN
Max gravedyp 5,71 m 
max rekkevidde 9,12 m
Max gravehøyde 9,76 m
Lydnivå hytte 71 dB(A)
Lydnivå eksternt 99 dB(A)

motor
Den sekssylindrede motoren 
sørger for at maskinen beholder 
både styrke, gravekraft og hur-
tighet på såpass lave turtall som 
ned mot 1.300 o/min. Det klarer 
ikke mange andre gravemaski-
ner. Det gjennomgående lave 
turtallet genererer også mindre 
varme, og bidrar i sin tur til at 
motoren oppnår lengre levetid. 
Og framfor alt spares det die-
sel! Med en firesylindret motor 
kreves høyere turtall for at mas-
kinen skal orke å henge med på 
samme nivå.
R140W-9 startes alltid i e-

modus, tilsvarende 1.300 o/min. 
En valgbar s-modus gir 1.400 o/
min og en ditto p-modus 1.500 
o/min. Med en knapp plassert 
på venstre styrespak oppnås en 
boost-modus som gir 1.600 o/
min i en kortere periode de gan-
gene ekstra styrke kreves.

Service/daglig vedlikehold
Måleglasset for drivstoffet er 
plassert innenfor motorluka, 
men er godt synlig utenfra. Det 
gjelder også nivåkontroll for 
hydraulikkolje, men det sit-
ter noe høyt plassert for enkel 
sjekk, i alle fall for de korteste 

maskinførerne.
Det er trangt og litt plundrete 
å ta seg opp på maskinen for 
atkomsten til motordekselet. Det 
som redder situasjonen er de 
skikkelig kraftige hjulskjermene 
som det er godt mulig å klyve 
seg fram på. For å åpne motor-
lokket og komme til oljepinnen 
må man strekke seg mot motsatt 
side av maskinen og løsne på 
to sperreanordninger. Dette er 
en unødvendig kronglete kon-
struksjon som jeg opplever som 
en utfordring for den generelle 
sikkerheten under serviceproses-
sen.

Til tross for at skjermene er 
de største og kraftigste jeg har 
vært borti på alle hjulmaskiner 
jeg har testet, er de montert 
slik at det er en glippe mellom 
skjermen og verktøyboksen, 
der smuss og leire spruter opp 
på maskinen. Løsningen synes 
for meg helt ubegripelig. Flytt 
skjermene ti centimeter eller tett 
glippen med en bit gummi, er 
mitt beste råd.

maskintester
I ROBERT NYLUND
Foto
I LARS-OLOF TANDBERG

standard 
utstyr

l Frontskjær
l HK-feste
l Radio
l 700 liter graveskuff
l Aircondition
l Dieselforvarming
l Bunkringspumpe
l Hi-mate GPS overvåkning
l Lang stikke (2,5m)
l Ryggekamera
l Handsfree for mobiltelefon
l Luftregulert stol med varme
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mot svensk salgsrekord 
2011 ligger an til å bli rekordår for salg av nye lassbærere i Sverige. Forrige 
rekord ble satt i 2007 da 382 nye enheter ble registrert. Ultimo oktober i år 
hadde 331 nye lassbærere fått skilter, ifølge en pressemelding fra Elmia Wood. 
John Deere (bildet) leder an på salgsstatistikken med 155 solgte maskiner 
foran Komatsu/Valmet (68), Rottne (43), Ponsse (24) og Eco Log (19), igjen 
foran henholdsvis Gremo og LogSet. Størstedelen av omsetningen har skjedd i 
det sørlige Sverige der sju av ti solgte maskiner har havnet.

skUFFe
MAT

mÅneDens Bil AUDI Q3 QUATTRO S-TRONIc
Det går - heldigvis,  
hadde jeg nær sagt – 
lenge mellom hver gang 
det dukker opp en så 
kompakt, kraftig, kjapp, 
kjøresikker og komfor-
tabel SUV-modell på 
norske veier som helt 
nye Audi Q3 Quattro 
med 177 hk TDi-motor, 
7-trinns s-Tronic Dsg 
automatgir og ekstra-
utstyr for rundt 160.000 
kroner. Men inni er mye 
av Audi-identiteten 
borte.

La det være sagt med én gang: 
For norske forhold er antakelig-
vis en 2-liters TDi-motor med 
177 hk og 380 Nm i Audi Q3 
Quattro en smule overmotorise-
ring, for å si det forsiktig. 140 
hk TDi-varianten (320Nm), også 
den med permanent quattro-
framdrift som kommer i mars 
neste år, vil trolig by på mer enn 
nok av kjøreglede for folk flest. 
De som ikke trenger 4x4 kan 
i disse dager til og med kjøpe 
140-hesteren med 6-trinns ma-
nuell girkasse og forhjulstrekk 
– og spare 90.000 kroner!
Med tanke på relevant klimaut-
slipp-informasjon til regjeringen 
generelt, og miljøvernminis-

teren spesielt, tar vi resten av 
motorutvalget i samme slengen. 
Følg med her, Erik Solheim! 
Q3 kommer også med to TFSI-
motorer på henholdsvis 170 og 
211 hk (280/300Nm) passende 
for dem som er lydhøre for 
regjeringens seneste kuvending 
fra fordel diesel til fordel bensin 
med gyldighet fra nyttår av. Men 
klimagassutslippene i form av 
CO2 er opptil 23 prosent høyere 
for begge bensinalternativene 
enn for de tre TDi-motorene. 
Fikk du med deg det, Solheim?
Nye Q3 tilsvarer størrelsesmes-
sig noe nær en litt oppblåst A3, 
og med 17 cm bakkeklaring og 
17 toms felger i standardutgave. 

Romfølelsen i kupeen er mye 
bedre enn i A3. Utseendemessig 
ligger Q3 veldig nær den lille 
nykomlingen A1 fra i fjor, men 
bilen har også adoptert sterke 
trekk fra bakparten på storebror 
Q5. Det kan synes som om de 
tyske konstruktørene er inne i en 
overgangsfase hva angår Audi-
design; tydelig rammet av en 
slags snik-koreanisering. Bare 
fronten har typisk Audi-identitet. 
Resten kan ha fått sitt utseende 
hvor som helst i Asia, virker det 
som.
Om vi oppfatter designet som en 
anelse pregløst og litt kjedelig, 
representerer interiøret et enda 
større brudd med rike Audi-

tradisjoner. Rene og solide linjer 
med høy grad av gjenkjenning 
er erstattet av en ganske uryddig 
og uoversiktlig layout av ap-
parater og betjening, synes i alle 
fall vi. Hovedinstrumentene har 
sort bunnfarge med hvit skala, 
og er greie nok. Infoskjermen i 
farger er flyttet fra midtkonsol-
len til oppå dashbordet og kan 
felles ned og ut av syne. De 
øvrige panelene er også i gjen-
nomgående sort, men samtlige 
knotter, kontroller og utsparin-
ger – og dem er det mange av – 
er omgitt av en tynn kromdekor 
som fremmer inntrykket av et 
rotete førermiljø. Også rattet er 
fullstappet av brytere – inkludert 
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Utslippsløs minigraver 
Terex’ helt nye minigraver TC 16 Twin Drive diesel/elmotor (bildet) er konstruert for bruk på 
anleggsplasser med krav til null støy og null utslipp, for eksempel under riving og innendørs 
arbeider, heter det i en pressemelding fra Motorsalg AS. Dieselmotoren leverer 17,8 hk og 
elmotoren 15 hk for maksimal allsidighet. En 15 meter lang strømkabel er montert på en trommel 
bak på maskinen for kopling rett på strømnettet. Valg av motor er førerens alene. Alle funksjoner 
fungerer helt likt i begge modus. Maskinen leveres med hytte eller beskyttelsestak. Blant dataene 
oppgis vekten til 1,9 tonn, bredden er 990 mm, max. gravedyp 2,2 meter og rekkevidde 3,9 meter.

rulleknotter for radio og fører-
info. Når så instrumentlysene 
i rødt er påslått, blir det hele 
nesten for mye. Mange, oss 
inkludert, vil nok synes at alle 
disse elementene i sum er gan-
ske utypisk for Audi. Nå var 
testbilen den aller mest utstyrte 
som er å få. I standardutgave er 
rett nok mange av de nevnte inn-
slagene fraværende eller tonet 
kraftig ned.
Men nå er det definitivt slutt på 
denne smule surmuling fra vår 
side. På veien er Q3 en nytelse 
fra start til mål, og alt er pakket 
inn i en uovertruffen opplevelse 
av komfort. Vi hadde håpet på 
fullt vinterføre, men måtte nøye 

oss med 2-10 plussgrader og 
tørre veier på testrunden. Fra det 
ypperste av sitteluksus, perfekt 
kjørestilling og superb oversikt 
lot vi motor, girkasse og under-
stell få så fritt utløp som mulig 
på alle typer veier og underlag, i 
to forskjellige kjøremodus. Ikke 
én eneste gang svarte Q3 med 
overraskelser. DSG-kassa med 
sju trinn og padleårer bak rattet 
betjenes også med spak i midt-
konsollen, men vi kjørte til slutt 
i auto hele tiden. Girskiftene er 
kjappe som måneraketter, mens 
akselerasjon fra alle lovlige 
hastigheter skjer i dynamittfart, 
akkompagnert av et behagelig 
lavt støynivå fra motor og dekk. 

I 100 km/timen på høygir viser 
turtelleren beskjedne 1.580 
omdreininger. Understellet er 
satt opp strammere enn det som 
vanlig er for biler i samme klas-
se. For øvrig svarer hjulene mot 
veibanen kun med lave ”boink” 
uansett hvor dype dumpene og 
revnene i asfalten er. De faste 
vaskebrettene langs kjøreruta 
har vi knapt merket noe til. Og 
alle kjøreforhold kan faktisk 
håndteres med et enkelt enhånds 
fingergrep om rattet. Stort enkle-
re kan det ikke bli med så høy 
grad av sikkerhetsopplevelse, er 
vår konklusjon.
Som nevnt var testbilen utstyrt 
med ”alt” som tenkes kan av 

elektronisk og komfortfrem-
mende utstyr fra Audis rikhol-
dige tilbehørsliste, mot 159.000 
kroner på toppen av utgangs-
varianten som prises til 485.000 
kroner. Men standardutstyret 
synes å være mer enn nok for å 
oppleve de særegne Audi-egen-
skapene fullt ut. Q3 Quattro S-
Tronic bør få enhver konkurrent 
i det kompakte SUV-segmentet 
til å skjelve i buksene.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Pris testet modell:  644.000 kroner
motor  2,0 TDI, 177 hk/380 Nm
Totalvekt/nyttelast: 1.660 kg/ikke oppgitt

Tilhengervekt m/brems: 2.000 kg
0-100/toppfart:  8,2 sek/212 km/t
Forbruk:  0,7/0,59/0,53 liter/mil  (by/blandet/landevei)
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MØKKAJOBB I MOLDE
Like øst for Molde sentrum står en gravemaskin fra Samuelsen Maskin AS nede i en byggegrop 
med grabben full av bløt gjørme. Det pågår for tiden en større ombygging av et av byens 
 kloakkrenseanlegg, og den lokale maskinentreprenøren har ansvaret for grunnarbeidene. 

Byggherre: Molde Vann & Avløp KF
Byggestart. 1. Oktober 2011
Ferdigstillelse:  Medio oktober 2012
Kontraktssum: Totalt ca. 45 mill NOK (eks. mva.)
Entreprenør: Grytnes Entreprenør AS er hovedentreprenør, med  
 Samuelsen Maskin AS som underentreprenør.
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MØKKAJOBB I MOLDE Bakgrunn for ombyggingen er 
strengere krav fra myndighetene.
– Det eksisterende silanlegget ble 
oppført så sent som i 1994, og ble 
bygget med det som den gang var 
”beste tilgjengelige teknologi”. Det 
har imidlertid skjedd svært mye 
innenfor denne sektoren siden den 
gang, og en total ombygging var nå 
nødvendig, forteller Ole Kristoffer 
Østigård, prosjektleder i Molde 
kommune.
– Det gamle anlegget måtte derfor 
rives og erstattes med et helt nytt. 
Konstruksjonene ligger imidlertid 
så dypt i bakken at vi ønsket å 
beholde så mye som mulig, slik at 
vi skulle slippe å grave dypere enn 
nødvendig. Vi bygger dermed nytt 
anlegg rundt det som står igjen av 
det gamle anlegget.

Under havflaten
– Dette har på mange måter vært 
litt av en drittjobb, sier en lat-
termild daglig leder i Samuelsen 

Maskin AS, Terje Samuelsen, der 
han står ved den gjørmete bygge-
gropen. Maskinentreprenøren, som 
er underentreprenør for Grytnes 
Entreprenør AS på prosjektet, har 
tre-fire personer på anlegget, samt 
to gravere, en dumper og et par 
lastebiler.
– Hele tomta ligger på en gammel 
kommunal massefylling, og består 
stort sett av blaut leire, røtter og 
andre rester av overskuddsmasser. 
Vi utfører en relativt stor mas-
seutskifting her, med drøye 600 
kubikkmeter, og vi måtte grave 
oss ned under havflaten for å støpe 
bunnplate for det nye anlegget.  På 
det dypeste var vi nede på nivå mi-
nus 2, altså to meter under havnivå, 
men nå er vi på vei oppover igjen. 
Heldigvis.

Besøk av ”Berit” 
På grunn av dybden og nærheten til 
sjøen kommer det mye vann opp i 
byggegropen, noe som er uheldig 

i forbindelse med graving, forskal-
ing og støping. 
– Vi pumper ut store mengder vann 
hele tiden; det dreier seg vel om et 
par tusen liter i minuttet – døgnet 
rundt. Og det ble jo ikke akkurat 
bedre av at orkanen Berit kom 
på besøk i forrige uke. Floa steg 
da langt over normalen, forteller 
maskinfører i Samuelsen Maskin, 
Jan Olav Malmedal.
– På grunn av alle eksisterende rør 
som ligger nede i bakken, kunne vi 
ikke spunte her heller. Da ville vi 
jo knust dem, slår Samuelsen fast.
 – Vi har i det minste vært svært 
heldige med været så langt på 
prosjektet. Vi er jo i desember nå. 
I fjor på denne tiden var det jo full 
vinter.

Betjener halve Molde
Det nye silanlegget fungerer som 
følger: Vannet renner inn til anleg-
get, pumpes opp via seks silmaski-
ner av typen Salsnes SF6000. 

Slammet tas ut og fylles vekselvis 
i to containere som blir kjørt til 
godkjent behandlingsanlegg for 
slam, mens vannet føres ut i sjøen 
på ca 40 meters dyp. 
– Det nye anlegget skal ta unna 
avløp fra ca. 12 000 personer i 
området, pluss skoler, institusjoner 
og industri. Med andre ord skal det 
betjene halve Molde by, forteller 
Østigård.
– Vi har også et anlegg som lig-
ger på vestsiden av byen, som 
står for tur om et års tid. Der vil 
vi sannsynligvis ikke behøve en 
tilsvarende total ombygging, men 
slippe unna med små ombygginger 
innvendig.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Full kontroll  Maskinfører Jan Olav Malmedal (venstre) og daglig leder Terje Samuelsen i Samuelsen 
Maskin AS, har tingene under kontroll. 
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MEF avd. Oslo, Akershus og Østfold arrangerte julebordstur til Kiel 11. – 13. november. Turen var i hovedsak viet våre handelsavtale-
partnere og juss for maskinentreprenører. De ca. 90 deltakerne hadde en flott tur med flatt hav på Color Magic. Hver og en av våre 
handelsavtalepartnere fikk presentere sine tjenester og produkter. Nyttig informasjon ble gitt på seminarene ombord, og mange sikret seg 
de første julegavene i løpet av noen hektiske timer i Kiel.

med Color magic til kiel

Region Øst
nYTT FRa RegiOnene

Tommy Kvalvik ble tildelt fortjenestemedalje i sølv på firmaets 
julebord 25. november 2011. Tommy er den første ansatte hos 
Jørgensen og Jørgensen A/S som har fått denne utmerkelsen. 

MEFs fortjenestemedalje

På bildet : Lene Jørgensen og 
Tommy Kvalvik.

Mandag 7. november åpnet Jens Stoltenberg en 19 km ny parsell 
av E6, strekningen Dal-Minnesund.
Vegforum Innlandet deltok under åpningen og under sin tale 
overrakk leder i vegforumet, Harald Thoresen, et ”uferdig” 
bilde til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og 
regionvegsjef Sidsel Sandelien.  Bildet symboliserer det 
møysommelige puslespill en vegutbygging representerer, der 
mange brikker må på plass før vegutbyggingen tar til.
Vegåpningen ble en ekstra viktig begivenhet for Innlandet, idet det 
samtidig ble annonsert klarsignal for videre utbygging nordover 
– i første omgang på strekningen Minnesund-Labbdalen. Det 
betyr at det innen tre år (høsten 2014) vil være sammehengende 
motorveg frem til Kolomoen, men mye tyder på at utbyggingen 
samtidig vil gå videre til Hamar.

Åpning av E6 på Minnesund  

2.-3. oktober ble det arrangert yrkesmesse i Kongstenhallen for 10. - klassinger i regi av Østfold fylkeskommune.
OKAB hadde stand sammen med VG2 på Kalnes Videregående Skole. Her kunne alle ungdommene som hadde lyst, prøve seg på å kjøre 
en ferdighetsøvelse/presisjonsøvelse med minigraver, og det var det mange som ville prøve! Mellom 10 - 15 000 ungdommer var i løpet 
av disse to dagene innom messa.

Opplæringskontoret
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Region nord
nYTT FRa RegiOnene

 Fokuserte mellomlederspirer har nå gjennomført den andre av i alt 
fem samlinger på Mellomlederskolen. 
Skolen består av fem samlinger, primært fra tirsdag til fredag. 
Undervisningen vil i utgangspunktet foregå i perioden oktober 
til april. Samlingene består av forelesninger, oppgaveløsning 
og erfaringsutveksling. Deltagerne har innenfor jussen vært 
gjennom en praktisk innføring i juss, arbeids- og personaljuss, 
arbeidsmiljøloves betydning og virkeområde, samt tariffavtalen. 
Siste tema på første samling var arbeidsavtaler, arbeidstid, rett til 
fri, sykdom og ferie. 
2. samling startet tirsdag 29. november, og varte i fire dager. Tema 
denne gang var i hovedsak NS 3420 (Anleggsdelen) og NS 8405 
(Bygge- og anleggskontrakt)

Mellomlederskolens 2. 
samling vel gjennomført  

Det var lagt opp til en interessant agenda for årets 
Erfaringskonferanse som MEF Region Nord arrangerte fredag 18. 
november i samarbeid med Statens vegvesen (SVV).
Agendaen besto av utfordringene som fulgte av 
forvaltningsreformen, nøkkeltall i bransjen, erfaringene fra å dele 
opp kontraktene ved utbyggingen av E6 Alta Vest, fravik fra krav 
og retningslinjer i Håndbok 018, HMS integrert i daglig drift og 
en kort innføring den nye totalentreprisestandarden NS8407 som 
trådte i kraft 1. juli 2011. 

Erfaringskonferansen MEF – 
sVV 2011 Administrasjonen har hatt en markedsundersøkelse hos 

medlemmene i Finnmark for å finne ut hvor stor interessen er til 
å delta på en fag- og årsmøtetur til Amsterdam 16. – 19. februar. 
Interessen var svært stor. 19 medlemsbedrifter og totalt 66 
personer har gitt beskjed om at de ønsker å delta. I tillegg kommer 
leverandørene. Dette blir en fagtur med bl.a. besøk ved Hitachi 
sin fabrikk, samt besøk på anlegg. I tillegg mye felles opplegg. I 
forbindelse med turen vil både avd. Finnmark og OKAB Finnmark 
avholde sine årsmøter.
Administrasjonen arbeider videre med å få alle detaljene på plass, 
slik at medlemmene kan melde seg på turen.

Årsmøte i Amsterdam  

I 2012 vil avdelingen ha sitt 
vintertreff for medlemmene 
i tiden 13. – 15. april ved 
Rica Karasjok. Det vil bli 
et tradisjonelt opplegg med 
fagmøter og scooterturer. 

Avd. Finnmark 
scootertur 
2012  

Så hyggelig hadde guttene det 
på tur i fjor! 
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Region Sørøst
nYTT FRa RegiOnene

Høstens fagtur ble arrangert av avdeling Telemark 27. - 30. oktober, og var lagt opp som en 
langweekend i Irlands hovedstad Dublin. Fredag var det fagseminar med orientering om produkter og 
tjenester fra Nasta AS, Nordea Finans AS, Ahlsell AS, ITT Norge AS og Optimera AS. Fagseminaret 
ble avsluttet med besøk i ”Docklands-området”.
Som seg hør og bør, avla vi både Guiness og Jameson Whiskey Distillery et besøk. 110 deltakere koste 
seg blant kollegaer og leverandører.

Høstens fagtur

Et typisk treffsted for medlemmene mellom faglige innslag.

I forkant av jule-/medlemsmøtene i regionen har vi lagt opp til en samling for nye medlemmer. 
Hensikten er å informere de nye medlemmene om hva et MEF-medlemsskap innebærer og å gi 
generell info om MEF. I avdeling Buskerud ble denne samling avholdt torsdag 1. desember, og det 
var ...4... nye medlemmer som deltok. De fikk en generell informasjon og kom med spørsmål. På 
medlemsmøtet på Rica park i Drammen møtte 68 medlemmer til informasjon og julemiddag.

Samling/infomøte for nye 
medlemmer

Fra venstre ser vi regionsjef 
Jørn Carsten Evensen, Håkon 
Aasland fra Aasland Bleservice, 
Eivind Eide fra Eide Maskin, 
John Avdal fra Øverskogen 
Maskin, Anleggsgartnermester 
Kent Åsen og avdelingslederen i 
Buskerud, Knut Øynebråten.

STÅLTANK
for diesel og bensin

ADR TANK
for diesel og bensin

TRANSPORTTANK

TRANSPORTTANK

200 liter

400 liter

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no
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Region Sørøst
nYTT FRa RegiOnene

Region Sørvest
nYTT FRa RegiOnene

Vi har hatt fagbrevkurs i Kristiansand med 11 deltakere fra hele Agder.
Det har vært et veldig bra kurs med meget ivrige og engasjerte kursdeltaker. Kurset har hatt fire samlinger, det startet i september og ble 
avsluttet nå i november.
Vi avsluttet med praktisk stikking i kalt surt sørlandsvær. Vi ønsker alle deltakerne lykke til på eksamen i desember.

Fagbrevkurs i Agder OKAB 

Opplæringskontoret

Frank Nygård representerte OKAB i Agder under fagbrevutdelingen på Tangen Videregående.
Håndtverkerforeningen åpnet møtet med uttrykket ”laden” er åpen. Det ble en høytidlig overrekkelse av fag- og svennebrev og tale av 
bl.a. fylkesordføreren. I tillegg møtte utdanningssjefen og fagopplæringssjefen i fra Vest-Agder fylkeskommune. Våre fag var representert 
ved anleggsgartnere(AGF) Henrik Ugland Topstad og Martin Rokoengen og en anleggsmaskinfører (AMF) Runar Hodne. Disse tre mottok 
her sine fagbrev. 
Det var en høytidlig og proft gjennomført overrekkelse. Flere bilder vil være tilgjengelige på linken: www.vaf.no ut i neste uke. 

Fagbrevutdeling i Vest-Agder 2011 

Rundt 6000 ungdommer fra regionens ungdomsskoler var i løpet 
av 2. november og 3. november innom Yrkesmessen i Stavanger.
Denne messen har fokus på valg av yrke og er primært for 
ungdomsskoleelever og andre som er i prosessen med å bestemme 
seg for et fremtidig yrke og veien fram til det. 
Største utstiller på messen er Rogaland fylkeskommune, 
representert med mange av de videregående skolene i fylket. I 
tillegg står de bak Yrkestorget, hvor ungdommene får anledning 
til å treffe personer med ulike yrker, som de kan spørre om 
utdanningsløp og jobb. 
På Yrkesmessen får ungdommene informasjon fra videregående 

skoler og yrkesveiledning fra opplæringskontorer og bedrifter. 
Steinar Sævild og Ragnhild Gjøse fra OKAB Sør-Rogaland 
var representert begge dagene. Vi stod sammen med alle 
opplæringskontorene som representerer byggebransjen i Sør-
Rogaland. Det var kjekt å oppleve at flere elever i 10 klasse ønsket 
å arbeide med anleggsmaskiner og drive med tunneldrift. 
Ellers gikk mesteparten av vår jobb med til å motivere elever til å 
velge vg1 Bygg og anleggsteknikk. Vi opplevde stor oppslutning 
i faktarommet. I løpet av de to dagene Yrkesmessa varte fikk 
byggenæringen seks muligheter til å selge inn fagene sine til 
spesielt interesserte elever.

yrkesmessa i Stavanger



ANLEGGSMASKINEN 12-201162 ANLEGGSMASKINEN 12-201163

Region midt
nYTT FRa RegiOnene

Statens vegvesen i Møre og Romsdal ønsker å prøve 
byggherrestyrte driftskontrakter i Åndalsnes området.
MEF og NLF har i samarbeid med Statens vegvesen i 
Møre og Romsdal gjennomført to informasjonsmøter om 
byggherrestyrte driftskontrakter med tanke på å utprøve dette 
i fylket. Statens vegvesen ønsker nå å utprøve alternative 
driftkontrakter i Åndalsnes området. Arbeidet med utarbeidelse av 
tilbudsdokumenter er påbegynt.

alternative driftskontrakter  

Fra informasjonsmøtet på Åndalsnes. Tom Tverli, Ivar Hol og Per 
Georg Brandli fra Statens vegvesen, Arvid Gjerde fra MEF og Sverre 
Jan Rønneberg fra NLF

MEFs avdelinger i Region Midt har inngått handelsavtale med 
Sparebank1 SMN Finans på leasing av maskiner, utstyr og biler.
Handelsavtalen skal til enhver tid være konkurransedyktig på 
leasing av anleggsmaskiner, utstyr og biler for medlemsbedriftene 
i Region Midt. Sparebank1 SMN Finans har også forpliktet seg 
gjennom avtalen å bidra med faglige tema på medlemsmøter og 
fagturer i regionen.
Sparebank1 SMN Finans er ett heleid datterselskap av Sparebank1 

SMN og driver kun med leasing og finansprodukter. Selskapet 
har egne personer som skal håndtere MEFs medlemsbedrifter på 
følgende steder: Ålesund, Molde, Trondheim, Verdal og Steinkjer.
SMN Finans skal være med på alle julemøtene i regionen for 
å presentere seg, og sine personer som skal betjene MEFs 
medlemmer. Kontaktpersoner for avtalen er Arne Dahl, leder av 
bedriftsmarkedet i SMN Finans arne.dahl.@smn.no og Øyvind 
Bergset, regionsjef i MEF Region Midt oyvind.bergset@mef.no 

Ny handelsavtale 

På bildet ser dere fra venstre: 
Arne Dahl, leder bedriftsmarked 
SMN Finans og Øyvind Bergset, 
regionsjef MEF Region Midt.
Bak fra venstre: Elin Volden, 
markedssjef SMN Finans og 
Anne Morch Flåmo, salgssjef 
SMN Finans.
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Som et ledd i rekrutteringen til våre fag, inviterte OKAB Møre og 
Romsdal elever ved Vg 2 arbeidsmaskiner på Ørsta videregående 
skole på omvisning ved LNS sitt anlegg ved Hjartåberga.
Der fikk elevene et innblikk i hvordan hverdagen til en 
anleggsmaskinmekaniker kan være. Vi hadde også møte med en 
mekaniker som var i gang med å skifte bremsene på en hjullaster. 
Det hele ble avsluttet med en matbit og en oppsummering av en, i 
følge elevene, faglig interessant og utbytterik dag.

Omvisning hos LNS

Opplæringskontoret

Den første uka i november var det opplæringsdager i Sør-
Trøndelag.
OKAB hadde stand i Nidarøhallen og i løpet av disse dagene var 
det ca 4000 elever fra 10. klasse som besøkte arrangementet. Vi 
håper at de håpefulle 10. klassene fikk informasjon og råd, slik at 
de velger riktig fag.

Opplæringsdager i Sør-Trøndelag

Jenta på bildet er vår nyeste lærling i Vei- og anleggsfaget, hun heter Linn Therese Lillevik og er ansatt i bedriften Lillevik AS. Bedriften 
har i dag fem ansatte og to lærlinger og deres kjernekompetanse er innenfor vann- og avløp.
Bedriften ble etablert i 1963 av Torleif Lillevik, faren til daglig leder Tor Arild Lillevik som er far til Linn Therese. 

Ny lærling i Vei- og anleggsfaget

På bildet: Linn Therese Lillevik 
og Tor Arild Lillevik.
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Skogavdelingens årsmøte arrangeres 24.-26 februar 2011, Rica 
Victoria Hotel, Oslo. (årsmøte lørdag 24.11). Årsmøtepapirer med 
saksliste sendes medlemmer straks dette foreligger. 

Temadager skog 
Skogavdelingens temadager ble i år arrangert på 
InfraCity, Stockholm, og i godt samarbeide med svenske 
entreprenørkollegaer i SMF (Skogsmaskinforetakarna). Grovt 
regnet kan man multiplisere norsk skogbruk med 10 – så får man 
tilnærmet størrelsen på svensk skogbruk.
Rundt 60 norske deltakende satte likevel preg på arrangementet 
med mer enn 600 deltakere fra maskinskogbruket.  Det var 
også styremøte mellom de to land og med spesielt fokus på 
felles utfordringer som rekruttering, bransjens inntjening, 
miljøsertifisering, kapasitet i bransjen med mer.  
Skogsentreprenørmiljøene i de nordiske land har i hovedsak 
de samme utfordringer og «broderfolkene» avtalte videre 
ambisjoner omkring et tettere samarbeid. I tråd med dette vil 
svenske styrekollegaer i SMF gjeste sine norske styrekollegaer 
til sommeren. Årets temadager markerte samtidig MEF, avdeling 
Skog sitt 30 års jubileum som egen fagavdeling.

Årsmøte

Seksjon Ressurs og miljø
nYTT FRa RegiOnene

avdeling skog

På bildet: Styreleder Per Harald Vergedal i MEF avdeling Skog tak-
ker sin svenske styrekollega Lars Gøran Gøransson i SMF for mottatt 
jubileumsgave i anledning 30 års jubileet i avdeling Skog og overrek-
ker egen vimpel.

Styreleder i MEF avdeling Skog Per Vergedal, styreleder i SMF Lars 
Gøran Gøransson, seksjonssjef i MEF Einar Østhassel og VD i SMF  
Ulf Sandstrøm.

Etter lengre tids revisjon av NTNUs tidligere versjon av 
kostnadsindeks for skogsmaskiner – foreligger nå ny utgave 
som sendes alle medlemmer. I tillegg legges denne ut på 
medlemmenes hjemmeside hos MEF. Dersom du ennå ikke 
har fått tilgang, send e-post til firmapost@mef.no med navn på 
bruker samt e-post adresse. 
Foreløpig har skogstyret bestemt at indeksen oppdateres hver 
tredje måned. 

kostnadsindeks for 
skogsmaskiner

Årets utmerkelse som Gasellebedrift i Vest-Agder gikk til 
skogsentreprenørfirmaet og MEFmedlem Silva Skog AS. Det 
er Dagens Næringsliv og Dun and Bradstreet som på denne 
måten hedrer bedrifter. Skogbransjen kjenner godt til firmaets 
styreformann og nå fungerende daglig leder, Håkon Madland. 
Håkon understreker at mye av grunnlaget for påskjønnelsen må 
tilskrives tidligere daglige leder Tore Vatle som så tragisk gikk 
bort for kort tid siden. Det er godt å få en slik oppmuntring etter å 
ha mistet en god venn, sier Madland som i dag eier 40 prosent av 
firmaet Silva Skog AS.
Silva Skog AS driver med sluttavvikling av tømmer, og har i dag 
seks ansatte. Bedriften hadde en omsetning på 9,1 millioner i 2010, 
og en vekst på 514,2 prosent fra 2007-2010.
Juryen består av gründere som selv har lykkes i forretningslivet, 
Tommy Sharif, Bjørn Kjos, Åge Westbø og Hilde Midthjell. 
Ved tildeling legges det vekt på utvikling siste fire år, omsetning 
på over én million kroner første driftsår, og minst ha doblet 
omsetning siste fire år. Bedriften må i tillegg være aksjeselskap, 
ikke hatt negativ vekst og eksistert i fire år eller mer. 
Skogstyret gratulerer!

Silva Skog AS utnevnt som 
gasellebedrift 

På bildet: Håkon Madland i Silva Skog AS mottar prisen som årets 
Gasellebedrift i Vest-Agder.
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Brønnboreravdelingen årsmøte arrangeres 
1.-3. mars 2011, Sunne i Sverige. (årsmøte 
fredag 2. mars) med påfølgende fagtreff 
for medlemmer. Årsmøtepapirer med 
saksliste sendes medlemmer straks dette 
foreligger. 

Brønnborertreff  
Det var stor oppslutning til 
brønnboreravdelingens fagtreff i Valdres 

i perioden 3.-6. november. Under arrangementet markerte også 
brønnboreravdelingen sine 30 år som egen fagavdeling i MEF 
sammenheng, 1981-2011. En rekke gratulasjoner fra ulike 
hold ble fremført hvor naturlig nok «stifterne» fikk stor del av 
oppmerksomheten, både for sitt virke gjennom mange år til beste 
for avdelingen og som grundere i brønnborerbransjen.
Leverandørene til brønnborerbransjen sluttet opp med overrekkelse 
av både gaver, utstilling og faglige innlegg. Spesiell takk til 
Yngvar!

Årsmøte
Avdeling Brønn

På bildet, fra venstre: Avdelingsleder Jon Harald Skattebo gratulerer «gamlekara», Harald Myrvang,  Agder Brønn og Spesialboring AS, Hall-
vard Larsen, Gudbrandsdal Brønnboring, Kjell Nyen, Nordenfjeldske Brønn- og spesialboring, Magnar Aasgard, AS Brønn- og spesialboring.

Brønnborerbransjens leverandør- og utstyrsindustri inviteres av MGF (Maskingrossisternes Forening) til samling på egen «Borepaviljong» 
under kommende maskinutstilling Vei & Anlegg, mai 2012, noe som er helt i tråd med brønnstyrets innspill og ønske om nasjonal samling 
av ulike aktører innen verdikjeden brønnboring.

«Borepaviljong» - 2012
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16 vordende gjenvinningsoperatører har nettopp gjennomført MEF-skolens eksamensforberedende kurs for gjenvinningsfaget. Kurset 
gikk på Hell i perioden september til november og deltakerne kom fra Midt-Norge og Rogaland. Fagprøvens teoretiske del gjennomføres i 
første uke av desember i regi av hjemfylket til den enkelte. Den praktiske delen av fagprøven, som går over to dager, avlegges normalt på 
arbeidsplassen til den enkelte og legges opp i et samarbeid mellom bedriften og fagprøvenemnda.
Neste eksamensforberedende kurs for gjenvinningsoperatører har oppstart i januar og avsluttes i mai.  Da får deltakerne hjelp til 
oppmeldingsprosedyrer som må være på plass i januar og februar. (Ulike tidspunkt i de forskjellige fylkene. Se www.privatistweb.no) 
Kurset er lagt opp med forelesninger og mye trening i oppgaveløsning i yrkesteori.

Fagbrevkurs for 
gjenvinningsoperatører

Avdeling Gjenvinning og avfallshåndtering

Bransjemøtet i regi av NHP-nettverket skapte stor interesse 
for klorparafiner i BA-avfallet. Ikke bare i isolerglassvinduer, 
men også i andre bygningsdeler. Det er fortsatt en diskusjon 
om hvordan nedstrømsløsningene og den mest kost/effektive 
behandlingen skal være. At klorparafiner er farlig avfall, er det 
ingen tvil om og må behandles som dette. (Les mer om møtet og 
foredragene på www.mef.no datert 24.11.2011)

Frokostmøte om klorparafiner 
i Ba-avfallet

Det var en hyggelig og interessert gjeng som deltok på 
avdelingens julemøte som også markerte 20-års jubileet for MEF-
GA. Avdelingen ble etablert som en gjenvinningsgruppe i Oslo 
helt tilbake til 1994. Da ble det utkjempet en rekke feider med 
Renovasjonsetaten og politikere som ønsket å monopolisere all 
avfallshåndtering. Det var en initiativrik gründer-gruppe som sto i 
mot og vant fram med sine argumenter. I 1991 ble avdelingen egen 
fagavdeling i det som nå er MEF Seksjon Ressurs og miljø.
20-års jubileet ble gjennomført med et faglig bransjemøte på 
MEF-huset, et kulturelt innslag med interessant besøk på The 
Mini Bottle Gallery eid av Christian Ringnes og avsluttet med en 
velsmakende og hyggelig middag på Bristol Grill.

Vellykket jule- og 
jubileumsmøte

Gjenvinning og avfallshåndterings avdelingens årsmøte arrangeres 
6. mars 2012 (ettermiddag) på MEF-huset i Oslo. Møtet avrundes 
med et hyggelig sosialt samvær med god mat og forfriskninger. 
Årsmøtepapirer med saksliste sendes medlemmer straks dette 
foreligger.

Årsmøte

Tradisjonen tro arrangeres Avfallsdagene på Holmenkollen Park 
Hotel Rica 7. og 8. mars. Programmet omfatter utfordringene ved 
konkurranse og avtaleforhold, refleksjoner og forventninger til den 
kommende Avfallsmeldingen, samt andre sentrale bransjetemaer 
fra hele avfallsspekteret. Invitasjonene sendes ut i begynnelsen av 
januar.

avfallsdagene 2012

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH erstatter den norske 
Obs-lista som verktøy for å få erstatte helse- og miljøskadelige 
stoffer med mindre farlige alternativer.
Alle virksomheter har plikt til å vurdere mulighet for å erstatte 
farlige stoffer med mindre farlige alternativer. Vi sørger for at 
næringslivet enkelt kan skaffe informasjon for å følge opp denne 
plikten til substitusjon, blant annet gjennom våre nettsteder klif.
no og miljøstatus.no, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og 
forurensningsdirektoratet (Klif).
Den felles europeiske listen over stoffer med særlig alvorlige 
helse- og miljøfarlige egenskaper – kandidatlisten – angir stoffer 
som en må vurdere for risiko-reduserende tiltak. Denne listen gir 
god veiledning om substitusjon av kjemikalier.
Målgruppen er i hovedsak små og mellomstore bedrifter.

Felles europeiske lister om 
farlige kjemikalier

  



ANLEGGSMASKINEN 12-201166 ANLEGGSMASKINEN 12-201167

  

messeR Og kOnFeRanseR
2012 
 
24.-26. januar: Anleggsdagene  
Arr. MEF 

7.-8. mars: Avfallsdagene
Arr. MEF

16.-21 april: Intermat
Paris

9.-13. mai: Vei og Anlegg 
Hellerudsletta Arr. MGF

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

28. juni-1. juli: Landsmøte MEF
Alta

14.-16.september: Dyrsku`n
Seljord

28.-30. september: Loen-dagene

6. november: Oslo-konferansen

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

7. – 9. juni MEFA 2013
Stavanger, Arr. MEF 

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

13 eksemplarer av den aller første 
graveren E-serien – 329E – skal 
være på plass i Norge før nyttårs-
rakettene smelles av. Det første 
eksemplaret kom til landet 
1. desember, mens åtte andre nye 
modeller kommer første halvår 
2012. Den nye E-serien er 
Caterpillars markedsdebut med 
StegIIIB-klassifiserte gravemas-
kiner. De mindre E-modellene 
dekker resten av spekteret ned til 3 
tonn, og blir klare før 2013 ringes 
inn.
Produksjonsplanen innebærer at 
Cat høyst sannsynlig kommer til 
å verdenslansere i hvert fall to 
til tre nye modeller på Intermat i 
Paris i april. Enkelte nye modeller 
i E-serien vil trolig også få nor-
gespremiere på Vei & Anlegg på 
Hellerudsletta tidlig i mai.
Maskinene som kommer første 
halvår 2012 i tillegg til allerede 
lanserte 329E, er 312E, 316E, 
320E, 323E, 324E, 336E og 349E.
Ut over helautomatisk styrte 
StegIIIB Cat ACERT-motorer byr 
E-serien på særdeles lavt støynivå, 

høy førerkomfort og optimalisert 
hydraulikk, ifølge en pressemel-
ding.
Markedssjef Espen Paulseth i Pon 
Cat viser til det nye designet med 
høyere hekk som gjør at Caterpil-
lar unngår å bygge en ekstra kasse 
på bakparten, slik enkelte andre 
produsenter har vært nødt til for å 
innfri kravene til NOX- og partik-
kelutslipp.
- I stedet har maskinene fått et 
motorpanser i full bredde som gjør 
det lettere å komme til under ser-
vice av motor og hydraulikksyste-
mer, sier segmentsjef for bygg og 
anlegg, Knut Bøvre.
Også større sidedører forbedrer 
atkomsten til kjølere og hydrau-
likk. Salget av maskiner i den 
nye serien er godt i gang, og både 
Paulseth og Bøvre har stor tro på 
den nye E-serien.

Tekst
I  SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I  PON CAT

Caterpillars nye 329E beltegraver er leveringsklar i Norge. I løpet av første halvår 2012 kommer 
åtte andre E-modeller fra 12-50 tonn i tillegg.

cAT KLAR MED STEGIIIB 

Norgesdebut   Espen Paulseth og Knut Bøvre med den første Cat 
329E på norsk jord. 

ANLEGGSMASKINEN 12-201167
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min Dag SOLVåR MILAcH STRAND (31)
KJETIL HANSEN (35)

Kjetil Hansen er prosjektleder hos 
Veflen Entreprenør AS og leder 
denne høsten byggingen av nytt 
fjernvarmeanlegg på Hamar. Van-
ligvis har han samtidig hånd om le-
delse ved to til tre prosjekter andre 
steder, også det i regi av VE AS. På 
toppen av disse geografisk spredte 
oppgavene er han kvalitetsleder 
for all virksomhet som drives av 
arbeidsgiveren som har hovedbase 
på Skarnes.
VE AS er et betydelig medlem i 
MEF og 35-åringen har derfor mye 
kontakt med MEF generelt, og 
MEFs regionkontor spesielt som 
nå er godt etablert på Hamar. Der 
holder Solvår Milach Strand fortet 
som rådgiver og sekretær.
- Der får jeg hver eneste dag flere 
forespørsler fra medlemsbedrifter 

om alle mulige problemstillinger 
og temaer som maskinentreprenør-
er kommer borti mens de utfører 
ulike oppdrag. Det er mye å holde 
seg oppdatert om. For øvrig ar-
rangerer regionen nå og da medle-
msmøter, seminarer og kurs, og jeg 
foreleser om MEFs KS-systemer 
rundt omkring i Oppland- og Hed-
mark-regionen utenom kontortida, 
sier Solvår Milach Strand.

Felles arbeidsdag
På grunn av bredt ansvarsområde 
og mangslungne lederroller stiller 
Kjetil Hansen gjerne opp på alle 
faglige MEF-tilstelninger, og har 
etter hvert fått god kontakt med 
Milach Strand som følge av de 
mange utfordringene han stadig 
må takle.

- En ting er telefonkontakten i det 
daglige arbeidet. Den andre biten 
er utveksling av nyheter om faglige 
erfaringer og kompetanse på mø-
tene jeg deltar på ellers. Her er det 
særdeles viktig at vi vet hvordan 
MEFs stedlige rådgiver fanger opp, 
håndterer og skaffer fram svar på 
utfordringer vi som medlemsbed-
rift ikke alltid kan forholde oss til 
på stående fot i praktisk arbeid til 
daglig, sier Kjetil Hansen.
For å få mest mulig gjensidig 
utbytte av den slags faglige for-
postfektninger bestemte de seg 
altså for å ta en felles arbeidsdag 
ute i felten. På den måten fikk 
Milach Strand førstehånds innblikk 
i hva en helt vanlig dag på jobben 
innebærer for Kjetil Hansen og 
for alle andre i en tilsvarende ar-

beidssituasjon i medlemsbedriftene 
generelt.

gjensidig nytte
Til gjengjeld får Hansen bedre 
anledning til å forstå hvorledes 
MEFs regionkontorer jobber med 
utfordringer som medlemsbedrifter 
vanligvis stilles overfor.
På Hamar er VE AS i ferd med å 
sluttføre et rørsystem med fjern-
varme for Eidsiva Energi tilknyttet 
Trehørningen hovedsentral. I et 
samprosjekt for Hamar kommune 
monteres nye vannrør i samme 
grøfta. Og for lokalkjente: Den 
aktuelle strekningen som bygges 
ut i denne omgang går fra krysset 
Frøbergvegen/Kårtorpvegen, via 
krysset Kårtorpvegen/Vognvegen 
og videre i retning Stafsberg skole. 

Solvår Milach Strand i Maskinentreprenørenes Forbund og Kjetil Hansen i Veflen Entreprenør AS (VE AS) 
mente at det var på tide å sette seg mer inn i hvordan en helt vanlig dag på jobben arter seg sett med den 
andre partens øyne. De valgte seg det nye fjernvarmeanlegget på Hamar som fellesprosjekt.

En helt 
Vanlig Dag på 
JOBBen 
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SOLVåR MILAcH STRAND (31)
KJETIL HANSEN (35)

En helt 
Vanlig Dag på 
JOBBen 

Nær og fjern   Solvår Milach Strand og Kjetil Hansen fikk faglig nærkontakt i felleskap ved Trehørningen fjernvarmeanlegg på Hamar.

Trafikkaos  Batteriene til lysreguleringen der Kårtorpveien på Hamar innsnevres i anleggsperioden 
ble stjålet.

- Vi tar alle grunnarbeidene selv, 
mens selve rørleggingen er satt 
bort på underentreprise. Dette 
anlegget er et realistisk eksempel 
som Milach Strand har stor nytte 
av å studere nærmere, sier Kjetil 
Hansen mens nistepakka gumles 
opp i den enkle brakka som er 
plassert ved siden av fjøset på 
Vollund gård der rørtraseen krys-
ser jordene. Ute i felten får MEF-
rådgiveren nå bedre anledning til 
å forstå hva et oppdrag en maski-
nentreprenør vanligvis utfører 
går ut på, og hvordan ledelsen for 
oppdraget tenker og planlegger.
Til daglig har Milach Strand alle 
ressursene og kompetansen til et 
landsomfattende MEF-nettverk 
tilgjengelig for å gi svar på alle 
mulig typer spørsmål, men
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RING BJØRN PÅ 911 99 692   

922C912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

Studium   Virkemåten til en 
Wacker vibroplate granskes 
i detalj.

synes det er ekstra nyttig å selv få 
innblikk i en praktisk dag dominert 
av maskiner i drift, pliktig bruk 
av hjelm og vernetøy på et spredt 
og  uoversiktlig anleggsområde, 
og nesten alt i en dyvåt og regnfull 
ramme. Selv fikk hun prøve seg på 
egen hånd bak stikkene i en liten 
ABS-minigraver og i en mellom-
stor komprimeringsvals. 

Realisme i praksis
Til fots – stedvis i bløt leire til an-
klene – får hun dessuten nærkon-
takt med håndtering av elementer 
som befaringsrutiner, energifram-
føringsloven, plan- og bygning-

sloven, praktisk disponering og 
bruk av maskiner, veivesenets 
mange håndbøker, plantegninger, 
skiltplaner, norske standarder og 
innblikk i måten byggemøter og 
daglig kontakt med byggherrer og 
kommunale etater forløper. Og det 
skjer noe uforutsett hele tida.
- I natt ble for eksempel batteriene 
til de mobile trafikklysene for 
regulering av Kårtorpveien stjålet. 
Morgenrushtrafikken gikk i stå 
der rørgrøfta innsnevrer veien. 
Bilistene var på ingen måte blide! 
Dermed ble det tøffe runder med 
anmeldelse og politiforklaringer 
med dokumentasjon på at det ikke 

er oss som entreprenør som var 
skyld i trafikkaoset. Her kommer 
de nøyaktige HMS-rutinene våre 
til nytte. Dokumentasjon der bev-
iser avviket og at vi gjorde alt for 
å rette opp situasjonen, sier Kjetil 
Hansen.
Sovår Milach Strand er storfornøyd 
med utbyttet av fellesopplevelsene 
fra en hel arbeidsdag.
- Jeg er veldig takknemlig for at 
Kjetil Hansen og VE AS tok så 
godt imot meg denne dagen, og 
tok seg tid til å vise meg rundt, 
forklare og la meg få et innblikk i 
hverdagen deres. Jeg tror at entre-
prenørene også ønsker å vise oss 

deres hverdag for at vi bedre skal 
forstå hvordan de tenker og jobber. 
På samme måte ønsker vi i MEF 
å informere våre medlemmer om 
hva vi jobber med. For meg på 
regionkontoret var dette en veldig 
nyttig dag, og jeg har sett i praksis 
hva en entreprenør må forholde seg 
til. Dette var en dag jeg ikke glem-
mer, oppsummerer Solvår Milach 
Strand.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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 Brakkeliv  Dagens gjensidige 
lærdom så langt oppsummeres 
i matpausa i hvilebrakka på 
Vollund gård.

www.holgers.noyesgraveskuffer?  snakk med knut!   tlf. 33 43 02 46

Hammerplater

Graveskuffer

Pusseskuffer

Dyrkningsskuffer

Vi ønsker alle våre forbindelser en riktig god jul!Vi ønsker alle våre forbindelser en riktig god jul!

ANDEBU NÆRINGSPARK   
3158 ANDEBU

TEL: +47 33 43 02 00     
FAX: +47 33 43 02 01

POST@HOLGERS.NO    

liten og stor   En ”ordentlig” grave-
maskin hjalp til med massehåndte-
ring da Solvår Milach Strand fikk 
prøve seg i en ABS minigraver etter 
at sola tok over etter regnværet.



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

ANLEGGSMASKINEN 12-201172

Bombardier Snowmobile persontransport beltebil 1951  

I vårt vinterland, i innlandsstrøk med høyereliggende områder, ble det i noe 
tidligere tid interesse for motorisert ferdsel på snøen. Allerede i 1931 var en 
vinterbilrute i drift med halvbeltedrevne personbiler.

snØBilen - 
beltegående 60-ÅRing
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snØBilen - 
beltegående 60-ÅRing

Snøbrøyting for vintertrafikk 
(kalt grunnbrøyting) var under 
utvikling, men ennå ingen jevn 
og stabil faktor, og vinterstengte 
veiforbindelser var regelen flere 
steder.
Det kan være interessant å peke på 
tiltak med bruk av snøbeltebiler 
tidlig her i landet, et kjent eksem-
pel er vinterbilrute Hemsedal – 
Sogn. Dette var en stor personbil-
type med halvbelte konvertering, 
Citroen-Kegresse, som først var 
kjent fra noen ”ekspedisjoner” i 
Norge og andre steder.
To slike eksemplarer ble satt inn 
i vinterrute med kjøring på snøen 
over fjellovergangen på Hemse-
dalsfjellet, som del av en daglig 
vinterforbindelse mellom Halling-
dal og Lærdal/Sogn. Denne ruten 
var i virksomhet fra 1931 til 1942. 
For snøkjøringen var det montert 
metallski på forhjulene.
Under andre verdenskrig førte 
utviklingen videre på alliert side til 
den ”snøgående” militærkjøretøy-
typen weasel, for lettere transpor-
toppgaver. Denne ble også utført i 
en amfibieutgave, som også kunne 
kjøres i vann. En del weasel kom 
til landet etter krigen, og kom 
senere etter militærets bruksfase 
over i sivilt bruk. Primært til bruk i 
fjellområder.

Brukes fortsatt
Temaet i dette innslaget er museets 
eksemplar av snøbeltebilen Snow-
mobile, som var et produkt fra den 
kanadiske fabrikken Bombardier. 
Denne kjøretøytypen var primært 
brukt til personbefordring, og ble 
produsert fra 1937.
Under krigen ble det levert et 
betydelig antall til militærets bruk. 
Etter krigen fikk firmaet Colbjørn-
sen & Co. A/S agentur og import 
til Norge. Over en periode deretter 
på rundt ti år ble det solgt ca. 130 
stk. her i landet. Disse kom i bruk 
både i turistkjøring og i ruteforbin-
delser, og i oppgaver som kraftut-
byggingsvirksomhet, og er omtalt 
fra bruk mange steder.
Enkelte skal fortsatt være i bruk, 
om enn i noe oppgradert form. 
Til tross for at dette er et kjøretøy 
for bruk utenfor vei, har Norsk 
vegmuseum her utvidet sitt virke-
område ved å skaffe et slikt!

Chrysler drivverk
Museets eksemplar er en 1951 
modell, som i sin brukstid har 
tilhørt tre forskjellige eiere, bil-
lag – fjellstue – høyfjellshotell. 
Det heter i museets historikkregis-
trering at snøbeltebiler av denne 
typen ble benyttet til rutekjøring 
på ufremkommelige vinterveier 
blant annet i Telemark, Oppland 

og Finnmark.
Bilene kunne også brukes som-
merstid med hjul foran i stedet for 
ski, men dette var ikke å anbefale 
da det medførte stor slitasje på 
beltene.
Bilen er av såkalt bred type, med 
bredde 2,00 m, og har lengde 5,40 
m og høyde 2,00 m. Vekten er 
1.800 kg, og lasteevnen 1.150 kg. 
Det er 15 sitteplasser inkusiv fører. 
Motor, gir og kardang er hentet 
fra bilprodusent, her fra Chrysler. 
Motoren er en bensinmotor på 
115 hk, og det er en girkasse med 
tre trinn og revers. Motoren er 
plassert bak i kjøretøyet, noe som 
gir en gunstig vektfordeling for 
kjøring på snødekke.
Drivlinjen er snudd med den 
hekkmonterte motoren, med 
drivaksel framover, og differensia-
len er snudd opp-ned slik at bilen 
drar i riktig retning. De 4 hjulene/
rullene som beltene på hver side 
går over, er uavhengig opphengte 
gummihjul. Beltene er spesialkon-
struksjon.

lettvekts karosseri
Karosseriet er bygget av finér-
plater, mens de senere utgavene 
av biltypen ble kledd med alumi-
nium. Bilen har ski i framenden, 
og sideplatene foran måtte ha en 
annen form med utsparinger der-

som hjul skulle benyttes i stedet 
for ski. Maksimal kjørehastighet 
var 70 km/t på godt føre, men van-
lig praktisk hastighet var lavere 
på grunn av vekslende og ujevnt 
underlag i snøen.
Ifølge importøren kunne gjennom-
snittlig hastighet være 45 km/t.
Etter den nevnte tiårsperioden var 
import av Snowmobile ikke lenger 
aktuelt. Produsenten fulgte opp 
med andre snøgående kjøretøyer, i 
første omgang med beltetraktoren 
Muskeg, en helbeltetraktor bereg-
net for transport av last.

Snowmobile, museets gjenstands-
nr.  2172.

Tekst
I  BJØRN PREBENSEN
Foto
I  OLE ARVID FLATMARK

Kilder: Norsk vegmuseums gjen-
standsregistreringsrapport.
Boken Familiefirmaet utenom 
allfarvei, Colbjørnsen & Co. A/S, 
av Bjørn Ausjen Johannessen. 



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

2012

Ca. 70 sider med HMS-stoff
for anleggsbransjen

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 141,-

11 – 25 kr 126,-
26 – 50 kr 121,-
Over 50 kr 109,-

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

Aplan komplett med Uke årssett 2012, HMS-stoff,
bransjeleverandører, bransjestoff, medlemsoversikt kr 340,-

Årssett med oppdatering 2012: Uke årssett, HMS-stoff,
bransjeleverandører, bransjestoff, medlemsoversikt kr 120,-

MEF’s HMS-håndbok/
ANLEGGSKALENDEREN 2012
MEF’s HMS-håndbok/Anleggskalenderen
er en spiralkalender med plastomslag i blått med
gulltrykk på forsiden, der MEFs medlemsbedrifter
om ønskelig kan få påtrykket sin egen logo.

Innhold:
• Dagbok med plass til daglige notater
• Bransjerelatert HMS-stoff
• Oversikt over viktige leverandører til bransjen
• Generell almanakkinformasjon
• Egne notatsider
• Komplett medlemsliste

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

Kontakt oss om priser og muligheter!

NB Skal din bedrift ha egne sider foran,  må     
dette avtales innen 12. september.
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PÅ kanTen KORTVARIG JULEROMANSE

Sudoku
6

9 8 3 5 2
7 6

3 9 7
5 2 4
3 9 4

4 1
2 7 4 3 8

5

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

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 11-11

En mann og en kvinne som aldri før har møtt hverandre, skal hjem til 
jul og tar nattoget. De er gift på hver sin kant. Ved en feiltakelse får 
de sengeplass i én og samme sovekupé, hun i nederste køye og han i 
øverste.
De er begge litt flaue over situasjonen, men temmelig trøtte, så de får 
ordnet seg greit til og faller rakst i søvn.
Ved ett-tida lener mannen seg ned mot kvinnen og vekker henne 
forsiktig.
- Frue…. beklager å måtte forstyrre deg, men jeg fryser veldig og 
lurer på om du kan strekke deg inn i skapet og gi meg det ekstra 
teppet der inne?
- Jeg har en bedre idé, sier kvinnen.
- Bare for i natt, la oss late som vi er gift!
- Wow, det er en god idé, synes mannen.
- Ok. Hent det jæ..a teppet ditt sjæl!!!!
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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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am KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.
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navn: 

..............................................................................................................................................
adresse: 

..............................................................................................................................................
Poststed: 

..............................................................................................................................................

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 9. januar
merk konvolutten “Krøsset”

Løsning  
AM-kryss november

Vinner i november :  
Ken Emil Nikolaysen
Tomterveien 50
1914 YTRE ENEBAKK
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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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Volvo Maskin AS 

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

www.volvomaskin.no

Vi ønsker alle våre kunder en riktig 

God Jul og et Godt Nytt År

VOLVO MASKIN SERVICE
sAMME KVALITET OG SERVICE - OVER HELE LANDET

År 2011 går mot slutten, og vi vil takke alle våre kunder for 
tilliten dere har vist oss i året som har gått. Vi har økt våre 
markedsandeler ytterligere, noe som gjør oss i stand til å 
investere videre for å sikre enda bedre servicetilgjengelighet. 

Vi har pr. i dag over 200 servicemekanikere og 150 service-
biler som sørger for at dine Volvo anleggsmaskiner er klare til 
innsats til enhver tid. 

Denne kapasiteten har vi bygget på grunnlag av at det er 
14500 Volvo-maskiner i drift i Norge - sannsynligvis nesten 
dobbelt så mange som nærmeste konkurrent. 

Vi har tro på fremtiden, og ser frem til et fortsatt godt 
samarbeid!

- 17 SERVICEVERKSTEDER
- 23 UTPLASSERTE MEKANIKERE
- 150 SERVICEBILER
- 200 MEKANIKERE
- 350 MEDARBEIDERE

DIN BRANSJE. VÅR STYRKE.


