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VJT L3
Ferdigvare

Antivibrasjon

VSW E3 / L3
Snø / Vinter

VJT E3/L3
Hjullaster / Leddumper

VSDT L5
Stein Traction

VLTS E4/L4
Hjullaster / Leddumper

VSDL L5
Stein

VMTP E4
Dumper

VCHS E3/L3
Container Truck

Importør: Gjerde & Byhring AS, Jerikoveien 22, Oslo • tlf. 23 14 36 00

Bridgestone er verdens største produsent av anleggsdekk.
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 � or sparte Statoils kunder til sammen 67.000 tonn CO2. 
Det tilsvarer utslippet fra hele 20.000 biler. Det er fordi Statoil 
tilsetter biodrivsto�  i både bensin og avgi� 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

STDE0508_MEF_185x270_fuel.indd   1 13.05.11   10.40

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

Din totalleverandør av demoleringsutstyr

for color-change
do not delete!

   1 16.08.2011   13:12:40



VI GJØR DET ENKELT

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

06 Scania R580 6x4, 510.000 
km, hydraulikk, manuell gir, re-
tarder. Kr. 370.000,-. Ref. 3802.

01 Case 921 C, 4000 t, AC, 3. 
funksjon, vekt m/skriver. Kr. 

425.000,-. Ref. 3914.

95 Åkerman EC 230 B, 15371 t, 
skuffe, hurtigkobling.  

Kr. 170.000,-. Ref.3915.

81 Atlas Copco 410,  
5860/1412 t, vinsj.  

Kr. 115.000,-. Ref. 3918.

09 MFG laserhøvel 6x6, 920 t, 
Trimble utstyr. Kr. 550.000,-. 

Ref. 3787.

98 Scania 144 G 6x4 kombibil, 
639.000 km, manuell gir, parabel, 

retarder, sandstrøere.  
Kr. 350.000,-. Ref. 3911.

04 Cat D6R II LGP, 10801 t,  
ripper, radio/CD.  

Kr. 735.000,-. Ref. 3909.

00 New Holland TS 115 m/
turbo, 5100 t, clutchfritt vendegir, 

fronthydraulikk. Kr. 250.000,-. 
Ref. 3904.

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

Ref. 2319.

08 Keestrack Combo, 770 t, 
Hardox topplate, 6 forskjellige 

duker. Kr. 830.000,-. Ref. 3782.

05 Nissan Navara, 134.000 km, 
sommer og vinterhjul, krok. 

Kr. 145.000,-. Ref. 3896.

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

Kr.270.000,-. Ref. 3892.

06 Nor Slep containerhenger. 
Ref. 3908. Auksjon pågår. Se vår 
hjemmeside; www.plustech.as.

05 Atlas Copco Roc D7C-11. 
Ref. 3919. Auksjon pågår. Se vår 
hjemmeside; www.plustech.as.

80 Svedala Arbrå 7-36, mantler 
ca. 50%, står på 2-akslet chassis, 

hydraulikkskap og elektroskap.  
Kr. 250.000,-. Ref. 3644.

www.plustech.as

DIN MASKIN- 
OG UTSTYRSMEGLER 

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

For andre året på rad ble pinsehelga på Østlandet rammet av 
flomstengte veier og oversvømte jernbanestrekninger. Annen 
infrastruktur som vann, avløp og kommunikasjon måtte også gi tapt 
for flomvannet sammen med mengder av bolighus og annen privat 
eiendom i de mest utsatte områdene. Verst var det der sideelvene 
flommet over og tok med seg så å si alt på sin ville ferd.

Nå har det seg slik at Gudbrandsdalen alltid er utsatt - noen steder 
mer utsatt enn andre - når snøsmelting, store nedbørsmengder og høye 
temperaturer slår til samtidig om våren. Gudbrandsdalslågen drenerer 
store deler av høyfjellet i Sør-Norge, og det tilhørende nedbørsfeltet 
utgjør 11.500 kvadratkilometer. Det er ikke uventet at ødeleggelsene 
blir omfattende når flomspøkelset slår til. Og det skjer ofte i disse 
traktene.

Det har seg også slik at Statens vegvesen for tida gjennomfører store 
utbedringsarbeider av E6 gjennom den delen av dalen som alltid får 
merke følgene av flom uansett hvor den slår sterkest ut i vannføring, 
nemlig strekningen nordover fra Hunderfossen via Øyer, Tretten, 
Fåvang og videre mot Ringebu. Her flater elva først ut i det mektige 
Losnavatnet som mellomlagrer alt flomvannet på vei sørover, før det 
igjen hindres av Hunderfossen på sin vei videre mot Mjøsa. Stedvis 
øker vannspeilet mangfoldige meter, og derfor blir alltid nettopp her 
lange strekninger av E6 stående under vann mens flomtrollet herjer 
som verst.  

Heller ikke i år kunne tabloidpressen i Oslo motstå fristelsen til å 
dundre løs med uberettiget kritikk av Statens vegvesen ved å påstå 
at planleggerne av den nye E6-parsellen i området ikke hadde tatt 
hensyn til flomfaren, og at landets viktigste stamvei derfor kom til 
å bli stengt av flomvann i årene som kommer også. Tabloidpressen 
overså glatt at det bare var eksisterende del av E6 i området som var 
flomstengt. Hvis denne E6-parsellen hadde stått ferdig før flommen 
slo til, ville ikke veien blitt berørt i det hele tatt.

Noe helt annet er at veivesenets planleggere i kjølvannet av 
erfaringene med pinseflommen vil legge ny E6 videre mot Ringebu 
høyt nok i terrenget til å stå imot en 200-årsflom. Det tilsvarer noe á 
la Storofsen i 1789. Samtidig skal veien i sidebratt terreng lenger nord 
få god drenering av sidebekker og elver. Slik sett har planleggerne rett 
nok tatt til seg nyttig flomlærdom i det videre planarbeidet med E6, og 
det er bra for alle parter. Men vi tar avstand fra å nærmest framstille 
planleggerne i Statens vegvesen som noe nær dustemikler. Bruken av 
den slags metoder i forsøkene på å øke løssalget av aviser er ingen 
tjent med, noe tabloidpressen selv bør selv tenke svært nøye gjennom 
en gang til før neste flom slår til.   

i kJØLVanneT  
aV FLommen
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Etter periodiske kjøretøykontroller (PKK) med rulleprøver av bremser 
hos Statens vegvesen ble Nomeland Anlegg nå og da pålagt å erstatte 
dyre bremsedeler helt unødvendig fordi prøvene viste dårlige bremser 
som i realiteten var helt i orden.
- Andre ganger har vi fått godkjent bremser som faktisk ikke var i 
orden. Resultatene er med andre ord så sprikende og usikre over tid 
at vi til slutt valgte å kjøre full retardasjonstest i regi av selskapet 
Kombimatic AS, sier Steinar Nomeland som har skrevet brev om 
saken til Vegdirektoratet der han stiller flere konkrete spørsmål om 
temaet, og om det er Statens vegvesen som er ansvarlig for bremsene 
på selskapets tilhengere etter at de er PKK-godkjent.
- Og hvor lenge gjelder i så fall denne godkjenningen? Det er jo 
vanligvis ikke mulig for en bileier å etterprøve en kontroll som er tatt 
på rulleprøver, sier Nomeland.

Ansvar for sikkerhet
Bremseavvikene kom for en dag over tid gjennom firmaets 
systematiske internkontroll. Gode bremser på samtlige kjøretøyer er 
alfa og omega for en seriøs bedrift, og Nomeland kunne ikke lenger 
akseptere å måtte kjøpe mengder av dyre bremsedeler for å reparere 
bremser som faktisk var i topp stand, mens han andre ganger fikk 
kjøre videre med kjøretøyer der bremsene på langt nær holdt godkjent 
standard.
”Som ansvarlig for sikkerheten til våre sjåfører, og indirekte andre 
trafikkanter er dette en helt uholdbar situasjon. Vi føler nå at 
trafikksikkerheten med tunge kjøretøyer er mer eller mindre styrt av 
tilfeldigheter,” skriver Steinar Nomeland blant annet i brevet.
”Slik vi har erfart og kan dokumentere, kan bremsene være mer 
enn gode nok når de unerkjennes, og dårlige (trafikkfarlige) når de 
godkjennes.”

Reell retardasjon
Steinar Nomeland viser til Kombimatics måte å måle 
bremseegenskaper på ut fra en praktisk test utført på en 1998 modell 
tilhenger den 9. juni i år.
- De bruker egenutviklet utstyr som på en enkel måte ”splitter” 
vogntoget for separate bremsetester av tilhenger, samtidig som 
retardasjonen måles for hele vogntoget, forklarer han.
Teststrekningen er horisontal, med tørt veidekke av tørr asfalt. Bil 
og henger er fullastet med sand og hadde kjent vekt. Testen tok i 
underkant av ti minutter.
- Første bremsetest viste at tilhengeren var nesten helt uten bremser 
med en retardasjon som ikke var målbar på retardasjonsmåleren. 
Kontrolløren kom raskt til at ALB-ventilene var feiljustert og ga 
for lavt trykk i forhold til vekt. Fordi tilhengeren var fullastet, ble 
ventilene låst i full stilling ved hjelp av plaststrips.
- Test nummer to viste så gode bremser at ABS-systemet reduserte 
bremsekraften for å unngå full blokkering. Asfalten hadde tydelige 
bremsespor, oppsummerer Nomeland.

gjentatte avvik
Nomeland har ikke oversikt over hvor mange ganger den samme 
tilhengeren tidligere er blitt unerkjent etter PKK-tester med rulleprøver. 
En ny retardasjonstest av den samme hengeren to uker senere viste 
igjen store avvik i verdier i forhold til en nylig avholdt PKK-rulleprøve.
- Slik disse kontrollene er gjennomført vet vi faktisk ikke i hvor mange 
år denne tilhengeren sannsynligvis har hatt, eller mer mindre har vært 
nesten uten bremser, sier Steinar Nomeland, og tenker i tillegg til 
sikkerhetsaspektet på ekstrakostnadene i kjølvannet av de unerkjente 
PKK-bremseprøvene i form av kjøp av unødvendige og svært dyre 
deler.

daglig leder steinar nomeland i nomeland anlegg 
as er så skeptisk til statens vegvesens bremsetes-
ter av vogntog og tilhengere at han beordret reell 
retardasjonsmåling av selskapets egne vogntog. 

stor skepsis til 
Bremsetester

Illustrasjonsfoto.  
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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. 

Totalstasjon Trimble M3 Komplett
Trimble M3 Totalstasjon med innebygd  
Trimble Digital Fieldbook. Inkludert  
i pakken er, prismestang, Superprisme,  
batterier, ladere og USB-overførings- 
kabel til PC.

Pakkepris

67.500,-

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.

GNSS Rover Trimble R4 Komplett

Alle priser er eks. mva.

23.500,-

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

Pakkepris

129.000,-

7.950,-

Alt i en koffert!

”En samlet transportbransje er avhengig av en sikker, fullverdig 
og pålitelig metode for kontroll av bremser på tunge kjøretøyer,” 
skriver Steinar Nomeland som mener Statens vegvesen så langt har 
bagatellisert og tåkelagt problemstillingen.

En mulig teori
En rådende teori er at hjulhastigheten på kjøretøyene og tilhengerne 
som kontrolleres er for lav når det benyttes rulleprøver. Hjulene går 
med en hastighet på kun 2,5 km/t, mens det for å finne de riktige 
verdiene må legges inn en rekke finurlige formler for å simulere 
bremsene i 60 km/t. Også faktorer som eksempelvis bremsestøv i 
tromlene vil påvirke resultatet, men ikke i 60 km/t når det kjøres 
retardasjonsprøve, ifølge ekspertuttalelser til nettstedet tungt.no i fjor.
Jobber med saken
Avdelingsdirektør Sonja Lindqvist i Statens vegvesen Vegdirektoratet 
skriver i et helt ferskt tilsvar til Steinar Nomeland at veivesenet ikke 
kan være bekjent av en situasjon der det ikke oppnås samme resultat på 
en rulleprøve ved flere etterfølgende prøver. Hun opplyser også at det er 
nedsatt en arbeidsgruppe i veivesenet for utvikling av bremsekontrollen 
for tunge kjøretøyer. Gruppen skal blant annet utarbeide krav til slike 
prøver i henhold til ISO standard 21069. Ifølge Lindqvist forutsetter 
denne standarden bruk av rullebremseprøver, og den blir mest 
sannsynlig implementert i norske forskrifter i løpet av neste år.
”Arbeidsgruppen vurderer i denne sammenheng også 
retardasjonsmåling som et supplement til rullebremseprøver,” skiver 
Sonja Lindqvist avslutningsvis i tilsvaret. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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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.
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meF haR oRdeT

valg, kapasitet 
og offentlige 
anskaffelser
I forrige nummer av Anleggsmaskinen minte MEFs leder Arnstein Repstad 
om at det er valg i september og at dette er en god anledning til å få større 
oppmerksomhet om behovet for infrastrukturutbygging. Dette vil jeg slutte meg 
til. Behovene er store både for bygging og vedlikehold av fylkeskommunale 
veger og for bygging og utbedring av vann- og avløpsanleggene rundt om i 
kommunene. Det er anleggsbransjen gjør disse jobbene i praksis. Vi er opptatt 
av at bransjens kompetanse og kapasitet skal bli utnyttet best mulig slik at 
samfunnet får mest mulig veg og vann- og avløpsledninger for pengene. 

I tiden fram mot valget oppfordrer vi i MEF velgerne til å utfordre politikerne. 
Be dem gjøre rede for hvordan de har tenkt å sørge for gode nok veger og vann- 
og avløpssystemer som tåler større trafikk og tyngre belastninger, varmere, våtere 
vintre og store nedbørsmengder på kort tid. Gode, forutsigbare planer må til, slik 
at anleggsbransjen kan bygge opp riktig kapasitet og kompetanse. 

Både fylkes- og kommunepolitikere skal være klar over at disse viktige 
oppgavene nok vil konkurrere med både industri-, bolig- og hytteutbygging i 
årene framover. Kapasiteten er ikke ubegrenset. MEFs halvårlige bransjeanalyse 
som ble lagt fram 9. juni viser at det mange steder nå er mindre ledig kapasitet 
enn på samme tidspunkt i fjor.

Selv om det ikke er en direkte valgkampsak, vil jeg i denne sammenhengen 
også framheve hvor viktig det er at kommuner, fylkeskommuner og de etater 
og bedrifter som opptrer i deres sted gjør alt for at anskaffelsesprosessene følger 
regelverket slik at konkurransen om jobbene blir mest mulig rettferdig.

MEFs juridiske avdeling har mange saker som gjelder brudd på regelverket 
for offentlige anskaffelser fra offentlige oppdragsgivere og byggherrer. I en del 
av tilfellene er det kommunene bistått av ulike konsulentfirmaer som legger 
opp til anskaffelsesesprosesser med feil og mangler. MEFs juridiske avdeling 
bruker ressurser tilsvarende en full stilling på denne typen saker. Det vil ikke 
være unaturlig om entreprenører, som gang på gang opplever regelbrudd fra 
byggherresiden, til slutt heller velger å gjøre jobber for private oppdragsgivere. 
Det er en utvikling ingen, og særlig ikke offentlige byggherrer, er tjent med på 
lengre sikt.

Kontrakter som ikke er altfor store er også viktig for å utnytte kapasiteten i den 
norske anleggsbransjen som for en stor grad består av mindre og mellomstore 
bedrifter. Fornyingsminister Rigmor Aasrud uttalte på en konferanse i Tromsø 
nylig – i regi av Vegforum Nord - at regjeringen er opptatt av å legge til rette 
for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser om offentlige 
kontrakter. Dette må både fylkeskommuner og kommuner merke seg og følge 
opp.

Til slutt vil jeg minne alle MEF’ere om at MEFs Strategiske plan er under 
revisjon. En ny plan skal vedtas på landsmøtet neste år. Fristen for å komme med 
innspill er, som dere har fått melding om, 15. september. Bruk anledningen til 
å være med og påvirke hva DIN organisasjon skal jobbe mest med i årene som 
kommer. 

Jeg håper alle får en god og produktiv høst – og godt valg!
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JURidisk Forsikringsdekning ved 
prosjektering og utFørelse

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.

Standardene for totalentreprise trer i kraft 1. juli 2011.
Mange av våre medlemsbedrifter er vel kjent med totalentreprise, 
hvor totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av 
prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid.

Svært mange av våre medlemsbedrifter har sin forsikring i If 
Skadeforsikring under ”MEF-pakken”. Samarbeidsutvalget mel-
lom MEF/If har i flere møter drøftet forsikringsdekning vet 
totalentrepriser (prosjektering og utførelse). Dette fordi den 
forsikringsdekning våre medlemsbedrifter i dag har under MEF-
pakken, relaterer seg til ordinær utførelsesentreprise. Jeg viser her 
til hovedavtale 201 vedrørende Ansvarsforsikring for bygge- og 
anleggsbransjen og Entreprenørforsikring.

Ikke sjelden påtar våre medlemsbedrifter seg prosjekteringsansvar 
i forbindelse med tilbud og utførelse av grunnarbeider til forbru-
kere for arbeider som faller inn under bustadoppføringsloven. Det 
følger også av NS 8405, pkt. 13, nærmere bestemmelser for entre-
prenørens mulige prosjektering i ordinære utførelsesentrepriser.
Endelig er det ikke sjelden at våre medlemsbedrifter påtar seg 
totalentrepriseoppdrag hvor prosjektering inngår som en viktig del 
av den totale leveransen. 

Dagens MEF-pakke inneholder ikke generelle forsikringsdeknin-
ger ved prosjektering. Det er derfor svært viktig at våre medlems-

bedrifter, når de påtar seg oppdrag hvor prosjektering inngår som 
en del av ytelsen, forvisser seg om at en har forsikring også for 
prosjekteringsytelsen.

Det er derfor svært viktig å ta kontakt med sitt forsikringsselskap 
(i dette tilfellet If Skadeforsikring), redegjøre for den avtale som 
er eller skal sluttes og drøfte nærmere mulig tilleggsdekning i 
anledning det prosjekteringsansvar en har påtatt seg. 

Manglende forsikringsdekning omhandlende prosjekteringen vil 
kunne være i strid med avtale med byggherren. Enda mer alvorlig 
er en situasjon hvor våre medlemsbedrifter kommer i ansvar, og 
dette skyldes manglende eller kritikkverdig prosjektering. 

Jeg kan igjen bare på det sterkeste oppfordre våre medlemsbedrif-
ter til å ta kontakt med If Skadeforsikring og drøfte igjennom, evt. 
avtale nærmere forsikringsdekning når medlemsbedrifter påtar 
seg mindre eller større prosjekteringsoppdrag i kombinasjon med 
utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid.

advokat
I ERLING M. ERSTAD 

Jeg viser til Anleggsmaskinen nr. 6-2011, hvor advokat Gun Marit 
Stenersen redegjorde for sentrale bestemmelser i nye standarder for 
totalentreprise. 
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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

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

Volvodagene er relansert
Etter årvisse arrangementer ved kundesenteret i Eskilstuna la Volvo 
Construction Machinery Equipment de mye besøkte Volvodagene på 
is da bunnen falt ut av markedet i 1998. Nå er imidlertid de dårlige 
tidene avlyst, og kundesenteret åpnet igjen for store demosamlinger 
i mai og juni. Virksomheten ved Volvo-senteret er lagt opp som en 
festival på et 750 mål stort område. Maskinparken til som eksponeres 
teller mellom 60 og 70 enheter inkludert Volvo G946 som ble 
vist for første gang på Intermat i 2009 (bildet), ifølge Volvos eget 
kundemagasin Spirit.

det er vi som 
skriver om 

anleggsbransjen...

Anleggsmaskinen leses  
av besluttningstakere i  

maskinentreprenørbransjen.  

aBonnemenT
1 år kr. 560,- 

utland kr. 615,-
firmapost@mef.no

22 40 29 00

annonseR
Berit kjølø

tlf: 22 40 29 18
e-post: bk@mef.no

Vi holder deg 
oppdatert for 

560 kroner i året !

Antall lesere: 28 000 
kilde tns gallup F&M 2008) 

leserdokumentasjon: ja  
(kilde tns gallup)



Uansett hva du bygger vil vi være med på reisen.

Uansett om du graver grøfter for fiberoptiske kabelnett 

i Bergen eller bygger motorveier på Østlandet, lønner 

det seg å velge leasing fra SG Equipment Finance 

når du skal finansiere bedriftens nye driftsmidler.  

Leasing er velegnet for finansiering av maskiner,  

utstyr og kjøretøy. Din bedrift får tilgang på moderne 

og effektivt utstyr uten å binde egenkapitalen,  

samtidig som du oppnår raskere utgiftsføring og  

bedre forutsigbarhet på kostnadssiden.

Ring gjerne et av våre 16 regionkontorer på  

telefon  21 63 20 00 for en samtale om din bedrifts 

finansieringsbehov. Du kan også prøve våre leasing- 

kalkulatorer på sgfinans.no.

attention.oslo.no  Foto: G
etty Im

ages

Fiberoptisk highway eller firefelts motorvei?



sTaTisTikk anleggsindeks

Økt omsetning i bygg og anlegg

omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet
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Produksjonsindeks

Grunnarabeid/ 
bygging av veger og jernbaner

anleggsmaskinindeksen

Omsetningen innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
(næring 43) var på 18 milliarder kroner i 1. termin 2011, en økning 
på 8,4 prosent. 

I 1. termin 2011 var omsetningen innenfor oppføring av bygninger 
(næring 41.2) på nær 16 milliarder kroner, en økning på 18,5 prosent 
sammenlignet med 2010. 

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

Kilde SSB

skogsmaskinindeksen
Skogsmaskinindeksen er under revisjon. MEF anbefaler å bruke 
maskinindeksen i mellomtiden. Har du spørsmål, ta kontakt med 
MEF v/sjeføkonom Stein Gunnes, stein.gunnes@mef.no, tlf. 22 40 
20 25.

anleggsmaskinindeksen
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, repara-
sjon, vedlikehold og drift inklusiv førerlønn.

Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 38 milliarder 
kroner i 1. termin 2011, en økning på 12 prosent sammenlignet med 2010.
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De to tyske maskin- og utstyrsprodusentene Neuson og Wacker opererte som to selvstandige selskaper med ulike anleggsrelaterte produkter inntil 
Neuson i 2007 kjøpte 33 prosent av aksjene i Wacker og selskapsnavnene ble slått sammen til Wacker Neuson.
Men røde og grå Neuson gravemaskiner var allerede godt innarbeidet i det norske markedet gjennom Johs. Møller Maskin AS, og Wacker Neuson AS 
i Norge har derfor drevet uten salgs- og serviceansvar for Neuson-maskinene.

Ny fargekode
Men på forsommeren kom Neuson tilbake dit merket hører hjemme, ifølge den sju mann sterke Wacker Neuson-gjengen som også har fått ny hjem-
mebase. 
- Johs. Møller Maskin har gjort en durabelig god jobb med Neuson i det norske markedet i mange år. Nå er imidlertid ansvaret for salg, service og 
oppfølging for Neusons maskinportefølje overdratt til oss i Wacker Neuson. Maskinfargen er blitt gul og grå, en fra hver av de to merkene som tidli-
gere var henholdsvis gul/svart og rød/grå. Neuson har rett og slett kommet hjem til mor, sier Jan Gunnar Hastvedt som ble med over fra Johs. Møller 
Maskin til Wacker Neuson AS i samband med overtakelsen.

ønsker neuson 

VeLkommen hJ em
Først fire år etter at Wacker og Neuson fløt inn i hverandre og ble strukturert som ett selskap, 
er alt og alle av maskiner, utstyr og mannskaper fra begge leire i Norge blitt samlet under ett og 
samme tak.

hele landet
Wacker Neuson holdt til på Hagan i Nittedal fram til 1. januar i år da 
selskapet flyttet inn i nesten nye lokaler og 11 mål tomt med atkomst 
fra Trondheimsveien mellom Lindeberg og Frogner i Sørum kommune.
- Her sitter vi midt i smørøyet med tomtegrenser mot både ”gamle” E6 
og nye E6, og har et kvarter i bil til Gardermoen, sier Johnny Valentin-
sen med salgsansvar for lettere utstyr fra Wacker i østlandsområdet.
Prosessen med å utvide og etablere landsdekkende tilstedeværelse med 
salg, service og oppfølging over ganske kort tid er i gang.
- Vi tenker spesielt på Nord-Norge i tillegg til forhandlere vi allerede 
har der, dels ved nyansettelser og dels ved serviceavtaler med lokalt 
forankrede bedrifter.

Utsolgt Johan Mathisen (t.v.) og Espen Brevik 
solgte alle Wacker Neuson-maskinene de hadde 
med seg til Anlegg 2011 i Haugesund. (Foto: Runar 
F. Daler)
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ønsker neuson 

VeLkommen hJ em

Utsolgt på anlegg 2011
Per i dag holder Einar Knutsen og Bjørn Erik Sveine hånd om verkstedet, mens 
Harald Bjørgan og Jonny Borgersen håndterer reservedelene. Oppe i andre 
etasje finner Johnny Tapper ro nok til å holde orden i økonomien.
- Selgerne Johan Mathisen og Espen Brevik har salg på sør- og vestlandet, og 
stilte på Anlegg 2011 i Haugesund med tre Wacker Neuson-maskiner. Og in-
teressen er stor. Både den beltegående minidumperen TD9 og gravemaskinene 
1703 (1,7 tonn) og 6003 (6 tonn) ble solgt på stedet, sier Jan Gunnar Hastvedt 
som viser til Sverige og erfaringene derfra med tilsvarende overgang fra to til ett 
selskap.
markedsandeler
 Neuson-delen av Wacker Neuson favner over gravemaskiner fra 800 kg til 15 
tonn og dumpere opp til 10 tonn, henholdsvis med belte- og /eller hjuldrift.
- I Norge har vi per i dag en anstendig andel av markedet. Målet er ikke å bli 
størst, men å få et enda bedre grep enn i dag. I andre land i Europa er faktisk 
Wacker Neuson markedsledere i dette segmentet. I Sverige økte eksempelvis 
markedsandelen betraktelig i løpet av bare ett år etter omorganiseringen. Og det 
sier jo litt at Caterpillar har valgt Neuson til å bygge minigravemaskinmodeller 
for seg, sier Jan Gunnar Hastvedt.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

 På ett sted Jonny Borgersen (t. v.), Johnny Tapper, Johnny Valentinsen, Harald Bjørgan, Einar Knutsen, Bjørn Erik Sveine og Jan Gunnar Hastvedt synes 
det er stas å få Neuson-maskineriet på plass sammen med Wackers komprimatorer i nye lokaler i Sørum kommune.

Ryddig? Jonny Borgersen, Einar Knutsen (delvis skjult) og Bjørn Erik Sveine 
sjekker motorrommet på en nylig ankommet 7-tonns 75Z3 serie 2 beltegraver. 
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- En ting er at mange flere parter enn vanlig er involvert når vi hogger 
for å gi plass til en ny fire felts vei og også deler av ny jernbane, som i 
dette området nord for Minnesundbrua i Akershus, sier daglig leder Ole 
Randin Klokkerengen i Krogsrud Skog AS.
Her tas ikke bare den mest verdifulle skogen ut, men absolutt alt uansett 
tresort og type bestand, utbredelse og størrelse. Her snaues alt av 
tømmer- og blandingsskog, kratt, kjerr og topper med fellesbetegnelse 
grot, inklusiv lauvtrær som råmateriale til ved, ned til høyde med 
tyttebærlyngen. Og alt utnyttes så langt råd er. 
Og ikke minst skjer mye av avvirkningen langs eksisterende og fortsatt 
fullt ut trafikkerte E6 og jernbane, som igjen betyr at HMS-kravene må 
legges opp for å gjelde alt og alle som både finnes og ferdes i og gjennom 
hogstområdet. Det er mye å passe på.

Snauhogst av skog langs anleggsparseller som skal gi plass til nybygging av vei og 
bane krever en helt annen driftstilnærming enn ordinær avvirkning i tradisjonelle 
skogsbestander.

- Her snakker vi altså om ganske mye mer av alt enn under tradisjonell 
avvirkning. Det kreves et særdeles ryddig opplegg helt fra begynnelse 
til slutt, inkludert i planleggingsfasen, gjennomføringen og tilhørende 
dokumentasjon. For ikke å snakke om alt papirarbeidet som følger med, 
sier Ole Randin Klokkerengen.

Snauhogst
Antall aktører på oppdrags- og eiersiden er som regel mange under 
denne typen hogstoppdrag. I forbindelse med E6-utbyggingen gjennom 
Akershus fra Dal og nordover er Statens vegvesen avtalepartner med de 
aktuelle grunneierne. I praksis er de beordret til å snauhogge sin eiendom. 
Som engasjert skogsentreprenør har Krogsrud Sag A/S alt i alt forholdt 
seg til 40 grunneiere med tilhørende eiendomsgrenser på dette oppdraget.

VikTig og kReVende e6-hogsT

 Utfordringer Å felle trær tett inntil E6 med tungtrafikk og strømledninger i luftspenn innenfor armlengdes avstand kan by på mer enn bare 
spenning alene. (Foto: Carl Randin Klokkerengen)
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VikTig og kReVende e6-hogsT

- Vi jobber på vegne av grunneierne langs parsellen. Men i praksis 
erverves og beslaglegges alt virket i det aktuelle området, og vi jobber 
i bunn og grunn på vegne av utbygger, altså veivesenet. Like fullt er 
vi engasjert av Mjøsen Skog som organiserer alle grunneierne her i 
området, så det er nok litt komplisert å holde full oversikt for folk flest, 
forklarer sønnen Carl Randin Klokkerengen.
Grunneier betaler en fast sum per kubikkmeter til skogsentreprenøren for 
å få virket hogd, Til gjengjeld sørger entreprenøren for frakt ut og utfører 
øvrige driftsoppgaver.
- Vi dokumenterer alt vi utfører og fakturerer utbygger basert på det. 
Grunneierne selger for øvrig tømmeret på vanlig virkeskontrakt, og 
beholder i tillegg all ved og grot som følger med og som de fritt kan selge 
eller bruke privat. Ingen ting går til spille. Håndteringen av grotvirket 
er en underskuddsoperasjon i slikt terreng, og dette omsettes derfor av 
Statens vegvesen.

Familieinnsats
Mjøsen Skog har engasjert flere skogsentreprenører for å holde en 
knapp tidsplan langs den nordligste parsellen i Akershus fylke opp til 
kommunegrensen mellom Eidsvoll og Stange og tilgrensende Hedmark 
fylke. Innsatsen til Krogsrud Sag A/S er basert på en nyanskaffet Rottne 
H14B hogstmaskin til formålet, en ditto F15 lassbærer, tungt traktor- og 
vinsjeutstyr og tre mann, samt en Hitachi 135 beltegraver og en lastebil 
for å ordne framkommeligheten i bratt terrenget. Foruten far og sønn 
Klokkerengen har bror og onkel Hans Petter Klokkerengen kjørt hardt 
på bak ratt og stikker. Eksternt er skogdriftsveteran Audun Knutsen leid 
inn med egne mannskaper, og i alt har opptil åtte mann stått lange økter i 
hele sommer med utbyggernes forberedende anleggsmaskiner mer eller 
mindre glefsende i knehasene.

- Alt i alt har dette gått greit, men likevel med en del plunder og heft 
vi ellers ikke er vant til å bale med, sier Hans Petter Kokkerengen.

mange aktører
En ting er de innfløkte grunneierforholdene, og behovene for å 
plotte inn eiendomsgrensene ute i det bratte terrenget.
- Samtidig har vi måttet forholde oss til stedlig elforsynings- og 
linjenett i området, og ikke minst sikkerhetsaspektene langs 
eksisterende E6 og jernbanen, som begge har hatt fullt trafikkbelegg 
hele tida.
Kontinuerlig jakt på, kontroll og dokumentasjon av mulige 
overraskelser er også aktuelt.
- Området er kartlagt tidligere, men likevel har det dukket opp 
gamle steinrøyser og spor av gammelt jordbruk som har krevd ekstra 
arkeologiske undersøkelser, sier Hans Petter Klokkerengen. 
I tillegg kommer Jernbaneverkets folk innen drift og sikkerhet, pluss 
karene som driver med skilting langs vei, folk fra Hafslund Energi 
og Infratek pluss en hel del utenforstående mennesker som følger 
med på grunn av andre interesser.
- Husk at dette er et av de aller største landbaserte anleggsområdene 
i Norge så langt, minner Ole Randin Klokkerengen om.
Det avgrensede området for avskogingen identifiseres greit ved bruk 
av digitale kart og GPS.
- Men vi har også områder som ikke skal hogges, men som skal 
bevares av både estetiske og miljømessige årsaker, sier Audun 
Knutsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Lange økter ”Familiepakken” Hans Petter Klokkerengen (fra høyre), 
Ole Randin Klokkerengen og Carl Randin Klokkerengen (til venstre) 
har sammen med innleide Audun Knutsen (nr. to fra venstre) og hans 
folk hatt en travel sommer med snauhogst langs E6 fra Minnesund i 
Eidsvoll kommune til grensa mot Stange kommune/Hedmark fylke.

glemt idyll Etter Rottne H14B-snauhogsten dukker fordums idyllisk 
utsikt over Mjøsa fram igjen. (Foto: Carl Randin Klokkerengen)
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1816 Skipvet

Tlf.: 69 80 88 30
post@fredheim-maskin.no - 
www.fredheim-maskin.no

Mob: 913 67 828 Per   •   Mob: 911 23 966 Svein

Nye Keestrack på lager

Brukt / til salgs for kunde
• 2010 Keestrack Argo
• 2008 Keestrack Destroyer
• 2008 Finlay 883 Reclaimer
• 2007 Keestrack Novum
• 1994 Lokotrack C 100 B

Markedsleder med
300 solgte maskiner

siden lansering i 2006

Kubota KX080-3@

Vil du erfare våre påstander?  
Kontakt oss for tilbud og demo.

Telefon: 62 33 06 60       www.hymax.no

En av utleieselskapenes  
favoritt på grunn av: 

- Lave driftskostnader 
- Robuste og solide konstrusjoner 

- Beste servicevennlighet 
 

“en av markedets  
beste 8 tonnere?” 

- Meget stabil, med og uten tilt 
- Løfter skytematter  

uten problemer! 
- Lang rekkevidde 

- Passer uten problem i en 
dumperkasse.

Kubota KX080-3@ leveres nå standard med 3 år/3000t garanti!
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www.avitec.no -  971 00 900

Spør oss om bruktmaskiner!

Vi ses på Dyrsku’n!

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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I likhet med mange kolleger 
blant landets korps av mas-
kinimportører, satte nedturen 
under den nå avskrevne finans-
krisen også sitt preg på aktivite-
tene for Svein Olav Arnesen og 
ABS-Maskin AS.
- Det var som hos alle de andre 
ganske stille og rolig også hos 
oss, ja, men det nyttet ikke å gi 
opp. Vi så framover og høster nå 
fruktene av det, sier Arnesen til 
Anleggsmaskinen.
For ABS-Maskin var MEFA 
2011 årets viktigste maskin-
messe, akkurat som den var for 
de mange importørkollegene i 
anleggsmaskinbransjen.
- Vi har merket oppsvinget i fjor 
høst og i år ekstra godt, og ingen 

av de fire ABS-graverne vi tok 
med oppover til Granåsen og 
Trondheim ble med tilbake til 
Mjøndalen der vi fortsatt holder 
til. Og vi er særdeles stolte av at 
Hageanlegg AS i Trondheim tar 
i mot maskin nummer fem av 
merket ABS, en TB180FR med 
patentert forskyvbart bomfeste 
som gir en unik rekkevidde i 
trange posisjoner, sier Arnesen.

større satsingsområde
Midt-Norge er ABS-Maskins 
nyeste områdeerobring i og med 
et nylig utstrakt og kontrakts-
festet samarbeid med Trøndelag 
Truck-Service AS.  
- Vi har lenge sett for oss Midt-
Norge som et nytt satsingsom-

råde. Nå er vi i gang med å feste 
grepet om nye markeder i denne 
regionen også, sier Arnesen som 
også viste 2-tonneren TB219 
for aller første gang i Norge, et 
eksemplar allerede solgt til et 
firma i Svelvik.
- Modellen er i salg i Europa 
fra før i blant annet Tyskland og 
Danmark, og vi har nå valgt å 
ta den inn til Norge. Det var på 
hengende håret vi rakk å få dette 
eksemplaret til Granåsen.
TB219 er motorisert av Yanmar, 
yter 11,5 kW, måler 4 x 1 meter 
(l x b) og har en minstesvingra-
dius bak på 1,14 meter. Maksi-
mal rekkevidde er 4,28 meter på 
bakkenivå og største brytekraft 
for skuffen oppgis til 16 kN. 

To trinns transporthastighet gir 
henholdsvis 2,4 og 4,0 km/t.

snarlig byggestart
Foruten ABS-gravere på hjul 
og belter opplever ABS-Maskin 
også oppsving for sine hjul- og 
beltegående transportenheter fra 
engelske Thwaites.
- Disse har vi hatt for salg en 
god stund, men nå har omset-
ningen virkelig fått opp farten. 
Eksemplaret vi har med hit har 
4x4-framdrift og Honda motor. 
Enkelte Thwaites-modeller har 
motorer fra Yanmar – det samme 
som ABS-gravemaskinene, og 
det passer jo veldig bra, sier 
Arnesen.
Det er snart tre år siden ABS-

aBs-maskin F esTeR gRePeT
Et halvt år før byggestart for ABS-Maskin AS sitt nye hovedkvarter på 
Liertoppen opplever daglig leder Svein Olav Arnesen en kraftig etter-
spørselsøkning av importørens stadig bredere spekter av maskiner 
og utstyr for anleggsmarkedet.

1 2
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aBs-maskin F esTeR gRePeT
Maskin markerte 25-års jubileet 
sitt med nedleggelse av grunn-
stein på tomta selskapet har eid 
i årevis på Liertoppen mellom 
Oslo og Drammen. Planen var 
en rask igangsetting av bygging 
av nytt hovedkvarter på tomta 
like ved hovedfartsåren E18, 
byggeplaner som konsekvensene 
av finanskrisa satte en effektiv 
stopper for.
- Vi valgte å legge inn parke-
ringsgiret og avvente. Men nå 
fortsetter vi der vi slapp, og star-
ter etter planen opp med nybyg-
get ved nyttårstider, bekrefter 
Svein Olav Arnesen.

Uten en skuff
No-dig teknologien er et tredje 

område som ABS-Maskin be-
hersker etter mange års import 
av slikt utstyr, hovedsakelig fra 
tyske Tracto-Technik. Området 
no-dig omfatter i stor grad rør-
trykking og horisontalboring 
som førstevalg der det passer 
best framfor tradisjonell grøf-

tegraving for montering av rør, 
kabler og diverse V/A-installa-
sjoner.
- Vi er på mange måter en 
pionerbedrift på området og 
importerte vårt første utstyr for 
no-dig i 1987. Markedet har fra 
første dag vært ganske vanskelig 

å bearbeide, men nå i den senere 
tid har metoden vunnet mer og 
mer innpass også blant norske 
entreprenører, sier Svein Olav 
Arnesen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

1 Ble av med alt Svein Olav Arnesen slapp å ta med en eneste av de fire ABS-gravemaskinene han tok 
med til MEFA 2011 i Granåsen. Alle ble overtatt av kunder i regionen.

2 Bratt Servicemekaniker Per Eivind Braaten tester ut egenskapene til en Thwaites-dumper med 4x4.

3 minlaster TL240 inngår i ABS-Maskins portefølje.

3
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Transportkoordinator Pål Wilthil i Isachsen Entreprenør og daglig leder 
Ståle Ludvigsen fikk nemlig begge treff etter å ha lagt inn sine massebe-
hov og masseoverskudd i Tippnett ved to forskjellige anlegg i området. 
Selskapene slapp i fellesskap å sløse bort over 100.000 kostnadskroner til 
unødvendig transport, deponeringsavgifter og ventetid for maskiner og 
lastebiler med førere.
- Det web-baserte meldesystemet Tippnett for masse- og transportbehov 
har eksistert i noen år, men har nå vært gjennom en betydelig oppgrade-
ring som gjør det meget brukervennlig med det aller siste innen smart- el-
ler mobiltelefoner, sier Pål Wilthil til Anleggsmaskinen. 
Systemet kan spare en entreprenør for kostbare og unødvendige trans-
portdistanser av overskuddsmasser, og ikke minst bortkastet ventetid. Og 
store CO2-utslipp,
- Samtidig får andre entreprenører med behov for masser vite at det som 
trengs faktisk kan være å finne like i nærheten. Alt ordnes ved noen kjap-
pe trykk på pc-en, og det er virkelig penger å spare for både maskinentre-
prenører og transportbedrifter som melder seg opp i systemet.

Unngår pengesløsing
Fra to ulike anlegg i nærheten av hverandre med enten behov for eller 
overskudd av masser, fant de to hverandre på Tippnett og sparte samlet 
sett 3.939 km unødvendig kjøring, tilsvarende 86 timers transporttid. 
Beregnet innsparing ble nøyaktig 106.792 kroner
- Beregningene er gjort med utgangspunkt i steder vi ellers ville ha måttet 
kjøre til hver for oss. Enten for å hente og betale for kjøp av masser, eller 
levere og betale deponiavgift for overskuddsmasser. Altså hvis vi ikke 
hadde gått inn på Tippnett og funnet hverandre der, sier Pål Wilthil.

Pluss på bunnlinja
Av totalt innspart kostnadssum utgjør innsparte timer for intern flytting av 
stein fra bil og henger og reell ventetid alene hele 28.000 kroner, regnet 
ut fra en timepris på 800 kroner. Selskapene tjener med andre ord penger 
ved å slippe å betale unødvendige utgifter. Og det er snakk om innsparing 

sparer TiTUseneR 

 TiPPneTT
Maskinentreprenørene Isachsen Entreprenør AS og Ståle Ludvigsen AS sparte 
over 100.000 kroner i transportkostnader og unødvendig ventetid på å bruke 
det elektroniske og nå oppgraderte Tippnett-systemet til felles utnyttelse av 
overskuddmasser fra to av sine anlegg ved Drammen.

av reelle kostnader, og ikke bare teoretiske papirpenger. For å tjene kr 
100.000 må en omsette kr 2.000.000 forutsatt at en har 5% resultatgrad.
- Det er altså ingen andre som må ut med disse 106.792 kronene ekstra, 
som kommer oss til gode. Vi snakker kun om å spare penger som ellers 
ville forsvunnet i unødvendige utgifter. Vi kjører ofte lengre distanser 
med massene enn kundene reelt betaler for. Pengene vi sparer ender til 
slutt som en hyggelig påplusning på selskapenes bunnlinje, understreker 
Ståle Ludvigsen.

Høy kost/nyttefaktor
Den oppgraderte og vitaliserte Tippnett-varianten er nå like enkel å regis-
trere seg på og bruke som Facebook på internett. Mange av mulighetene 
er også de samme som i dette populære sosiale mediet. Og på store an-
legg med mye massehåndtering vil det være lønnsomt å legge ut data om 
egne masser hver eneste morgen, spesielt i områder der mange anlegg er 
i gang samtidig.
- Sjansen for treff i nærmiljøet er mye større enn mange tror, og jeg snak-
ker av erfaring, sier Ståle Ludvigsen.
- Tippnett byr på mange muligheter og er åpent for alle i bransjen. Løs-
ningen bygger på no cure – no pay-filosofien. Kostnaden på 40 kroner 
påløper kun hver av brukerne som oppnår gjensidig treff. Treffet dekker 
behovet for å bli kvitt overskuddsmasser eller å skaffe seg nødvendige 
masser. For oss er dette som en dråpe i havet i forhold til hva vi slipper av 
kostnader, sier Wilthil.

- Viktig hjelpemiddel
Nye brukere klikker seg inn på www.tippnett.no og registrerer seg med 
organisasjonsnummer, firmanavn, mobilnummer til bruk for samtaler 
eller sms-kontakt, samt epostadresse. Et tildelt passord er alt som etterpå 
skal til for å gå inn i systemet.
Dermed er det ifølge Ludvigsen bare å gå i gang med innmelding av 
behov og overskudd ved å følge menyen på skjermen, inklusiv mulighet 
for spesifisering av inntil sju typer masser, hvor de er eller er skal brukes 

med
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sparer TiTUseneR 

 TiPPneTT

og ønsket/tilgjenglig mengde. Systemet holder rede på hvor masser finnes 
og hvor masser trengs, og kopler aktører som disponerer disse massene 
når de melder fra.
- Tippnett er raskt å bruke og blir på kort tid et viktig hjelpemiddel i den 
daglige driften, ikke minst ved å opprette et nettverk av kontaktpersoner 
og samarbeidende selskaper i systemet. Og antatt eller mulige useriøse 
personer eller firmaer kan stenges ute av eget nettverk, akkurat som uøn-
skede personer i Facebook-systemet, supplerer Pål Wilthil.  

miljøvennlig også
Tippnett-systemet for mobil- og smarttelefoner er utviklet av Per Erik 
Svendsrud og et utviklingsteam på oppdrag for nettopp Ståle Ludvigsen. 
Allerede for flere år siden innså daglig leder i MEF-medlemsbedriften at 
maskinentreprenører og transportselskaper – og ikke minst miljøet – ville 
ha stor nytte av samarbeid om best mulig utnyttelse av anleggsmasser der 
de er å finne, framfor å kjøre milevis i alle retninger. Innsparte kilometer 
gir store utslag på miljøregnskapet.

Reelle avstander
Når en bruker melder om et behov for en viss mengde masser og hva 
slags masser, vil han eller hun varsles om tilgangen aller nærmest.
- Hvis dette ikke er nok, kommer neste mulighet opp på telefondisplayet 
og som e-post. Alle meldinger kommer opp som telefonnumre, avstand, 
massetype og volum, slik at de som oppnår kontakt gjør endelige avtaler 
via mobiltelefonen, sier Per Erik Svendsrud. 
Tippnett registrerer nå også avstanden til nærmeste tilgang av masser med 
reell avstand langs vei.

- Det skyldes at Tippnett nå jobber rett på kartkoordinator, slik at aktuelle 
transportavstander kommer opp i kilometer langs vei, og ikke i luftlinje 
som tidligere, sier Per Erik Svendsrud.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

mye å spare Pål Wilthil konstaterer at mange unødvendige kostnader er spart ved bruk av Tippnett til å melde fra om behov eller overskudd av 
masser på anleggsstedet.

Oppsummerer Systemutvikler Per Erik Svendsrud (t. v.) får ros av 
Ståle Ludvigsen og Pål Wilthil for den nye Tippnett-versjonen.
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PRoFiLen

navn I Svein Nilsplass
alder I 43
Bosted I Lesja
stilling I  Daglig leder Lesja Bulldozerlag AS
Aktuell I Nyvalgt styreleder i MEF avd. Oppland

Hentet inn fra 
sidelinja

a Svein Nilsplass for fire år siden ble bedt om å ta på 
seg jobben som daglig leder for Lesja Bulldozerlag 
Storhaug & Sønner AS, var han egentlig godt i gang 
med et karriereløp et stykke unna maskinentreprenør-
bransjen.
- Ja det kan du godt si. Jeg kom inn her som daglig le-
der etter mange år som transportøkonom i Lesja Bilru-
ter AS med lokal og regional transport- og busstrafikk 

og alt det innebærer, som hovedgeskjeft.
Storhaug & Sønner utgjør fortsatt en del av det formelle firmanavnet som 
sier mye om historikken bak eierskap og ansvarsfordeling, men i det dag-
lige omtales det tradisjonsrike selskapet kun som Lesja Bulldozerlag.
- Storhaug & Sønner kom inn i navnet da AS’et ble etablert på 1960-tal-
let. Lesja Bulldozerlag er i seg selv et velrenommert og solid varemerke 
innad i denne bransjen, og slike varemerker tukler man jo helst ikke med. 
Selskapet var som kjent blant de første i Norge som startet opp med mas-
kinentreprenørvirksomhet, rekapitulerer Svein Nilsplass.
For å illustrere litt nærmere, Coca-Cola for eksempel, er et annet kjent 
merkenavn og varemerke som høyst sannsynlig heller aldri vil bli pirket 
borti eller endret på bare for endringenes skyld.
- Uten sammenlikning for øvrig, for all del, skyter Nilsplass inn.

En kort historisk gjennomgang av selskapet avdekker at Lesja Bulldozer-
lag ble etablert i 1949 av blant andre Sveins bestefar, Bernt ”BB” Stor-
haug.  Fire brødre (av i alt åtte søsken) i Storhaug-familien kom senere 
med i driften: Bernt, Gunnar, Birger og Lars. Lars trakk seg senere ut og 
begynte for seg selv.
- Jeg er ett av fire søskenbarn knyttet til den samme Storhaug-slekta som 
kjøpte hele selskapet i 2007, men jeg ble hentet inn til lederoppgaven 
litt fra sidelinja fordi min mor var søster til de fire brødrene. Slik sett har 
jeg ikke vokst opp med bulldosere, gravemaskiner og entreprenørfaget i 
morsmelka, men satset på transportøkonomi i stedet. Men det ble jo litt 
jobbing i bulldozerlaget om sommeren og i andre sammenhenger.
- Likevel ble du spurt om å bli daglig leder?

d
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- Min personlige styrke ligger foruten på det økonomiske feltet innen-
for organisasjonsarbeid og administrasjon. Samtidig er de tre brødrene 
Bernt, Gunnar og Birger fortsatt med i kulissene med sine henholdsvis 
snart 80, 78 og 72 år. De og mange andre mangeårig ansatte i selskapet 
representerer enormt mye kunnskap og erfaring. Alt i alt er utrolig mye 
kompetanse magasinert innenfor veggene her. Totalt oppsummert er 
dette støtteapparatet en solid bærebjelke for både meg og selskapet som 
helhet.

Et velkjent faktum i Lesja, om enn et ikke like godt kjent faktum utenfor 
fjellbygdas grenser, er at Svein Nilsplass har aspirert til toppverv i lokal-
politikken.
- Jeg har tolv år på baken i Lesja kommunestyre for Arbeiderpartiet, den 
seneste perioden også med fast plass i formannskapet. Nå har det seg slik 
at noen blinket meg ut som ordførerkandidat dersom jeg sa ja til å stå 
øverst på Ap-lista ved høstens valg. Men pågående og arbeidskrevende 
prosesser i Lesja Bulldozerlag fikk meg til å innta en plass lenger ned på 
lista for ikke å ende opp i en tidsklemme som ingen vil være tjent med. 
Så får vi heller se ved neste lokalpolitiske korsvei om fire år.
Den politiske manesjen i Lesja er ikke eneste arena Svein Nilsplass har 
gjort seg bemerket på. Det har seg slik at Nilsplass etter to år i MEF-
styret i Oppland fylke, i vår ble spurt om å ta over vervet som styreleder 
de to neste årene.
- Det kunne jeg si ja til fordi jeg har valgt å ta det mer rolig i lokalpo-
litikken en periode. Det er viktig å si ja til slike verv. Vi ser at mange 
frivillige organisasjoner sliter fordi så få er villige til å ta i et tak. Jeg tror 
politisk deltakelse og administrasjonsoppgavene jeg til daglig skjøtter bi-
dro til at jeg var ønsket som styreleder, heller enn den entreprenørfaglige 
ballasten. Men MEF-vervet er på ingen måte en ”trøstepremie” i forhold 
til tunge politiske verv. MEF krever sitt, og jeg er innstilt på å bidra til 
styrking av samarbeidsånden blant medlemsbedrifter i fylket vårt, og å 
fremme andre fortrinn MEF representerer som organisasjon. Det er vik-
tig at medlemsbedriftene blir hørt, og det er deres ønsker som skal bidra 
til å utvikle organisasjonen.

Som hjørnesteinsbedrift i en utkantbygd er i Nilsplass sine øyne hjem-
memarkedet noe av det viktigste som finnes.
- Oppstarten av Lesja Bulldozerlag hadde sitt grunnlag i blant annet 
behov for økt egenproduksjon av mat gjennom mer nydyrking innen 
landbruket etter krigen. Da var bulldosere noenlunde utviklet som mas-
kin. Senere kom satsing på nye og større driftsbygninger. Aktiviteten var 
høy innen landbruket, og gledelig nok ser vi den samme utviklingen her 
i Lesja i tider der vi hører om negativ utvikling innen landbruket andre 
steder i landet. Hos oss øker både kjøtt-, melk- og fôrproduksjonen, og vi 
ser at yngre krefter igjen satser på landbruket. Derfor har vi sterk fokus 
på hjemmemarkedet, og ønsker å bidra mest mulig. 

Vi er flere maskinentreprenører som konkurrerer lokalt, men samtidig driver 
vi utstrakt samarbeid når det gjelder større oppgaver, sier Nilsplass. Etable-
ringen av Bjorli Anlegg AS er et resultat av ønsket om lokalt samarbeid for å 
løse større oppgaver.
- Vi og to andre lokale maskinentreprenører står bak dette selskapet med 
tanke på økt mulighet for å hente hjem større oppdrag, og samtidig greie å 
ivareta lokalmarkedet. Men på små, lokale oppdrag fortsetter vi selvsagt å 
konkurrere.
Nilsplass har merket seg Økokrims økende interesse for å følge opp påstan-
der om ulovlig prissamarbeid entreprenørselskaper imellom, inkludert en 
domsavsigelse i Tingsretten om slikt samarbeid der en MEF-medlemsbedrift 
er trukket inn.
- Det er all grunn til å trå uhyre varsomt på dette området i forhold til for-
tolkninger av gjeldende lovverk, sier Nilsplass. Senest i sommer har et par 
store riksentreprenørselskaper kjøpt opp mindre og strategisk plasserte mas-
kinentreprenørfirmaer som kommer til å bli naturlige samarbeidspartnere 
om framtidige kontrakter, blant annet for å gardere seg mot mistanker om 
prissamarbeid.
Som den organisatoriske strategen han er, er Svein Nilsplass og kollegene i 
disse dager nesten i mål med en fusjonsprosess for eget selskap og Torsgård 
Traktor & Maskiner AS, et mindre firma med lokal forankring som bulldo-
serlaget har samarbeidet med i mange år.
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- Daglig leder hos Torsgård har tidligere jobbet for bulldoserlaget. Selskapet 
går inn hos oss med mannskaper, maskiner og utstyr mot å overta en viss 
andel av aksjene. Sammen blir vi en sterk enhet med tanke på landbruksen-
treprenøroppdrag, kantslått og brøyting, i tillegg til styrking av den tradisjo-
nelle driften. Det er greit med noen flere ben å stå på, og sammen blir vi et 
sterkt lag.

Men Lesja Bulldozerlag både er og har lenge vært aktive langt utenfor hjem-
bygdas grenser.
- Vi har for tida både maskiner og mannskaper gående flere steder. Blant an-
net på et stort boligfelt i Rælingen kommune i Akershus. Og på Gardermoen 
i samme fylke har vi oppgaver for tredje gang, nå i forbindelse med utvidel-
sen av hovedflyplassen. Og i Lørentunnelen på Økern i Oslo er det full fres. 
Samtidig er vi engasjert i tre sesonger på rad i Mardøla for Byggekompaniet 
AS som har store damoppdrag der. Vi har vært der oppe før også, men da 
langt utenfor allfarvei. Denne gangen jobbes det langs bilveier. 

Å sitte som daglig leder for såpass mange aktiviteter samtidig bekymrer ikke 
Svein Nilsplass det minste.
- Jeg har sagt det før og gjentar gjerne at det overhode ikke er noe problem å 
overlate ansvar for oppdragene til våre ansatte som besitter uvurderlig store 
mengder erfaring og kompetanse. Også oppdragsgiverne er dyktige, og det 
ligger mye rutine og automatikk innebygget i det hele.
Selv har Svein Nilsplass skolert seg innen entreprenørfaget etter at han inn-
tok sjefsstolen i Lesja Bulldozerlag.
- Det lå i kortene at jeg skulle delta på MEFs Mellomlederskole og Pro-
sjekt- og bedriftslederskole, som jeg fullførte over tre vintrer på henholdsvis 
Hamar og Gardermoen. Mye har vært nyttig for den daglige virksomheten, 
men har også stor betydning for å kunne innfri vår ansvarsrolle for sentral 
godkjenning. Jeg har samtidig fått gode skolevenner blant maskinentrepre-
nører fra hele landet.
Nilsplass viser til tre momenter han mener er særdeles viktige når man dri-
ver innenfor anleggsbransjen.
- Kontakter, kontakter, kontakter.

 Stort ansvar til tross, Svein Nilsplass er blant selskapets ca. 30 ansatte 
kjent som en blid og noen ganger nesten litt for omgjengelig kar. På tross 
av generasjonsforskjellen mellom de tre fortsatt engasjerte gründerne og 
ham selv, oppstår det ikke engang noe dagligdags å ergre seg over, skal 
vi tro det som sies. Det sladres faktisk fra siderommet om at Nilsplass 
aldri hisser seg opp i det hele tatt. Kanskje fordi kona gjennom 20 år er 
like blid og omgjengelig som ham? Eller at de tre barna nå nærmer seg 
fullvoksen alder? Da er det i så fall lite igjen å la seg irritere over.
Den eiegode dialekten til Svein Nilsplass og hans likesinnede lesjaværer, 
derimot, kan nå og da by på prøvelser. I alle fall for utabygds folk. Alt 
i alt kan mye minne om en kombinasjon av Arne Brimi og Ole Gunnar 
Solskjær som prøver å prate i munnen på hverandre. Lesja ligger i alle 
fall såpass langt nord i Oppland at det bare en snau håndfull mil igjen til 
fylkesgrensa.
- Ja, dialekten inneholder vel en anelse romsdøl også, skulle jeg tro. Det 
er jo ikke særlig langt dit, peker Nilsplass mot vest langs Europavei 136.

De to seneste årene har Svein Nilsplass og en av sønnene med jaktin-
stinktet i orden, satt av tid til reinjakt i området sør for dalføret der ot-
tadalsstammen holder til.
For øvrig: Lesja tilhører Gudbrandsdalen, men ligger faktisk godt 
nord- og vestafor AmCar- og V8-beltet som breier seg oppover helt til 
Dombås. Følgelig legges det på Lesja mer rasjonell og avansert bil- og 
motorteknologi til grunn for hobbyvirksomhetene, og Svein Nilsplass er 
intet unntak.
- Joda, motorinteressen kan karakteriseres som godt over middels. Tre 
bilgærne sønner sørger for det, og vi tar gjerne et par turer i året til gate-
biltreff på Vålerbanen og på Rudskogen. Det drønner svært få V-åttere 
gjennom bygda vår. Derimot er lavtskårne BMW’er med 35-profil dekk 
på 19-toms felger og stivsveiste bakaksler langt mer vanlig, humrer han.
 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

” men meF-vervet er på ingen måte en 
”trøstepremie” i forhold til tunge politiske 
verv. meF krever sitt, og jeg er innstilt på å 
bidra til styrking av samarbeidsånden blant 
medlemsbedrifter i fylket vårt, og å fremme 
andre fortrinn MEF representerer som 
organisasjon. ”
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Møt hele transportbransjen samlet på ett sted.  
Vi har nyheter, messetilbud, eksperter, aktiviteter og gratis  
seminarer. For mer info, se: messe.no/transport

Åpningstider:
torsdag  8. september  kl. 09-20
Fredag  9. september  kl. 09-20
Lørdag  10. september  kl. 09-18

AdgAng:
Med invitasjonskort:   gratis
Uten invitasjonskort: kr. 150,-

messe.no/transport

Velkommen til Norges største 
transportmesse i 2011

8. - 10. september
Norges Varemesse  

LiLLestrøm

ArrAngører:

Velkommen til

Loen-dagene 2011
23. - 25. september

Vestlandets største fagsamling 
for anleggsbransjen

Roald Johannesen, Bergen: 913 80 704 / 55 53 55 40
Øyvind Bergset, Trondheim: 908 29 990 / 73 95 69 40 

•  Fagseminar med bla. Polfarer Børge Ousland.
 Ordfører fra Gaular Jenny Følling som ser på videre  

utbygging av E 39.
•  Utstilling inne og ute. 50 leverandører til 
 anleggsbransjen.
•  Stort prøveområde.
•  Stor sosial profil med eget ledsagertilbud til Rico Vero  

og Singerheimen, barnedisko og maskinfører-
 konkurranse for de minste. 
•  Vinn sydenturer.
•  Steinar Engelbrektson Band spiller i Alex.
•  Roger Grodås (Elton John) i Markus bar.

Alle hoteller er reservert MEF. Reserver allerede  
denne helgen enten du er leverandør eller  

medlem i MEF Region Vest og Midt
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maskinTesT liugong 906C

men med  
UnØdVendige  

mangLeR

kJØReVennLig,  
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men med  
UnØdVendige  

mangLeR

kJØReVennLig,  Liugong 906C er en stabil maskin med 
god følelse i hydraulikken, bomsving, 

kraftig bomfeste og bra sikt.
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karakterboka
hytte
Sikt 4,0
Plass 4,5
Ergonomi 3,0
Instrumentering 4,5
Hytteklima 4,0

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

motor/drivverk
Transporthastighet 4,0

Service
Daglig vedlikehold 4,0
Atkomst ved service 4,0

Totalt  4,0

amtidig fant vi en del unødvendige mangler sett fra førerens 
synspunkt, men som enkelt kan bøtes på. De andre maskin-
produsentene må se opp – kineserne nærmer seg raskt!
Liugong 906C oppleves  i utgangspunktet som veldig stabil 

og stødig, men her må vi legge inn et forbehold ettersom maskinen ikke 
var utstyrt med tiltrotator.

hytta
Hytta er solid og har store vinduer som gir bra sikt. Et stort minus for 
frontvinduet, som rett nok kan åpnes, men som er tunghåndterlig og glip-
per og rister under transport. Og låseanordningen når frontruta felles opp i 
taket synes vi på ingen måte er spesielt førervennlig.
Ytterligere en ”unødvendig mangel” er at spakene for transport er vinklet 
feil. Når man skal kjøre bakover med pedalene butter spakene i førerens 
knær. Positivt er det at førerdisplayet har både lettlest vertikal skala og 
nøyaktige sifre for temperatur, drivstoff og annet. Utmerket! Mindre bra 
er at displayet er vrient å vinkle for lettest mulig avlesning.

Hydraulikk
Testeksemplaret var som nevnt ikke utstyrt med tiltrotator, noe som vil 
øke vekten og dermed påvirke både følsomhet og stabilitet. Rent arbeids-
messig finnes det ingen ting å klage over på maskinen. Den har bra følelse 
i hydraulikken og følsomheten er på plass. Det samme gjelder styrke og 
hurtighet. Derimot finnes en del detaljer som kunne vært løst på en bedre 
måte.
Spaken til frontskjæret er plassert slik at føreren må slippe styrespaken 
og strekke seg langt bakover. Den kunne enkelt vært flyttet framover. 
Under skifte mellom høy og lav hastighet må føreren slippe styrespaken 
og trykke på en knapp på displayet. Et tredje eksempel er under bytte av 
skuff. Sikkerhetsknappen til låsing på hurtigkoplingen sitter på høyre side, 
og fordi skuffen styres med høyre styrespak må føreren slippe venstre 
styrespak og strekke seg til høyre for å klare å holde i sikkerhetsknappen. 
Ubekvemt og ikke særlig ergonomisk.
Dette kan synes å være småsaker å pirke borti, men er nok svært viktige 
for en maskinfører som tilbringer åtte timer i maskinhytta hver dag. 
Dessuten er det veldig enkelt for produsenten å gjøre endringene som skal 
til. Og obs! Hydraulikkslangen til hurtigkoplingen er strukket slik at den 
kommer i klem. Her må endring til  umiddelbart!

motor/drivverk
Men for all del, det er mye positivt å si om Liugong 906C. Maskinen er 
veldig robust, og aggregatet et realt stykke arbeid til å være en 6-tonns 
beltegraver. Bominnfestingen er nok den kraftigste jeg noen gang har sett 

på en maskin i denne klassen. Rammeoverdelen er produsert i så tykke 
stålplater at det nok blir særdeles vrient å tukle det til med den. Og under-
siden av skuffeskaftets nedre del er utstyrt med ekstra slitemateriale for å 
redusere slitasjen på dette utsatte stedet.
Maskinen vibrerer en god del under transport og lydnivået i hytta er rela-
tivt høyt. Disse tingene er tross alt vanskelig å unngå i en kompaktmas-
kin. Kanskje noe bedre isolering kan avhjelpe litt.

Service/vedlikehold
Hva angår service ser det ut her som på stort sett alle kompaktgravemas-
kiner. Det er trangt. Hydraulikktank og dieseltank sitter til høyre for hytta, 
og innenfor finnes et vanskelig tilgjengelig område der kontroll av kjø-
levæskenivået er å finne. Dette kontrollpunktet burde vært lagt til motor-
rommet, slik at de to tankene kunne flyttes enda nærmere hytta med enda 
bedre sikt fra hytta som følge. Hvis motorlokket hadde vært mulig å åpne 
litt til, ville det blitt lettere å se og å komme til. Lokket har både gassdem-
pere og sperre, noe jeg lenge har etterlyst på flere andre maskiner. Og det 
er bra at også hovedstrømsbryteren er plassert under motorlokket.
Nivåkontrollen for drivstoffmengden er et plastrør festet med to slange-
klemmer. Her er det stor risiko for lekkasje. Ikke spesielt trivelig med 
tanke på at det bare trengs en mengde diesel tilsvarende en kaffekopp for 
å ødelegge for eksempel en vannbrønn.
Brannslukkeren er plassert utenpå maskinen. Det er bra for atkomsten, 
men utgjør dessverre stor risiko for at den blir stjålet.

Testfører
I ROBERT NYLUND
Foto
I LARS-OLOF TANDBERG

s

maskinTesT liugong 906C



• Feste S30 H/A og skuff
• CD/Radio
• Hydraulisk breddbart understell  
 (980-1.300 mm)
• Stempelpumper P1 og P2
• Ekstra hydraulikk

Grunnpris: På forespørsel 
 ABS Maskin AS
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standard 
utstyr

Tekniske data Tjenestevekt 6.000 kg
motor Yanmar
Effekt 36,2 kW (48 hk)  
 v/2.100 o/min
Beltehastighet 2,3/3,7/ km/t
max gravekraft 39 kN
max gravedyp 3,87 m
max rekkevidde 6,06 m
Max gravehøyde 5,79 m
Lydnivå hytte 78 dB(A)
Lydnivå eksternt 97 dB(A)
 

• SMP hydr. hurtigkopling/  
 skuffe
• Klimaanlegg (AC)
• Full arbeidsbelysning
• Radio
• Brannslukningsapparat 

Grunnpris: 
388.500 kroner pluss avgift
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Tema lærlinger

godT nY TT LÆRLingÅR!



anleggsmaskinen 7/8-201137

godT nY TT LÆRLingÅR!
Sommerferien er definitivt slutt. Det betyr for mange oppstarten på den teoretiske 
delen av en anleggsfaglig yrkeskarriere ved landets seks fullsatte landslinjeskoler 
og en del videregående skoler som på egen hånd satser på yrkesrettet utdanning 
i anleggsfagene. Og for like mange der ute i den praktiske verden rykker dagen da 
fagprøven skal avlegges, stadig nærmere.
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Tema lærlinger

FagPRØVe med  
hØY TonnasJe
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nggutten fra Moi har ikke latt seg skremme av grove 
dimensjoner og høy tonnasje i praksisperioden sin. Siden høsten 
2009 har han kjørt så å si alt som finnes i Titanias omfattende 
gigantmaskinpark, det være seg en 8,1 meter høy, 394-tonns 
Terex RH170 gruvelaster med to 12-sylindrede motorer på i 
alt 2400 hk, en 220-tonns Komatsu WA1200 hjullaster med 16 
sylindrer og 1715 hk, en 136-tonns Le Torneau 1100 hjullaster 

med beskjedne 1200 hk eller flere Cat 789 B- og C-serie gruvetrucker som med 
fullt lass veier totalt 317 tonn.
- Monster-Komatsu’en er ganske ny og jeg har riktig nok bare kjørt den én 
gang, men likevel. For øvrig veksler jeg en del mellom de andre og en 50 tonns 
Volvo L350F. Fagprøven besto i å planlegge og bygge opp en veiseksjon etter 
alle kunstens regler, sier Daniel Skåland.
Vanligvis bruker anleggsbransjen maskiner i mer moderat størrelse til slikt. 
- Her i Titania derimot, er veiene av et helt annet kaliber enn ute i det normale 
livet, og veilegemet må tåle belastningene av den ekstreme tungtransporten her.
Aldersgrense
Dermed måtte han trå til med en Cat 789C gruvetruck med nettovekt 180 
tonn og en den ”skarve” 50-tonns Volvo-lasteren for å levere og håndtere 
nødvendige masser til fagprøveoppdraget. Gravemaskin ble ikke brukt fordi 
hjullaster er hovedmaskin når fagprøven dreier seg om veibygging.
- Det ble selvsagt ikke bruk av fullt lass med Cat’en, men meningen er jo å ta 
fagprøven med maskiner du bruker i det daglige. Og det gikk faktisk veldig 
greit, sier 20-åringen som først fikk lov til å prøve seg på truckene i år.
- Det er 20-års aldersgrense for å kjøre de store truckene, så jeg måtte vente 
med det til etter bursdagen min. Å kjøre den er enklere enn å kjøre en VW 
Golf. Utfordringene er å ha kontroll med hjørnene, og om det er klar bane rundt 
omkring.

FagPRØVe med  
hØY TonnasJe

Etter den to år lange obligatoriske læreperioden hos 
Titania AS i Hauge Dalane var ikke Daniel Skåland (20) 
snauere enn at han avla fagprøven i anleggsmaskinkjøring 
med en 180 tonns Cat 789C gruvetruck og en 50 tonns 
Volvo L350F hjullaster.

 høyt oppe Daniel Skåland har brukt 
lærlingperioden sin til å kjøre de fleste av 
gigantmaskinene til Titania AS som har nok 
malm til produksjon av ilmenitt i minst 100 
år framover.

U
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grovkalibret Denne 
Cat 789C gruvetrucken 
ble brukt da Daniel 
Skåland avla fagprøven i 
maskinkjøring i  juni…..
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100 år i reserve
Valget av bedrift til å fullføre den praktiske delen av fagutdanningen var 
ikke spesielt vrient for Daniel Skåland. Med hjemstavn i Moi og bopel 
enda nærmere syntes han et fast forhold til Titania var aldeles utmerket. 
Og OKAB Sør-Rogaland sto klar til å bistå.
- En ting er at de store maskinene er fristende. En annen ting er at Titania 
har malm nok til å utvinne ilmenitt i minst 100 år til, og jeg ser store 
fordeler i å ha et forutsigbart og langsiktig arbeidsforhold på ett og 
samme sted framfor kanskje å måtte farte mye rundt omkring med jobb 
hos et entreprenørfirma. Mange synes nok det kan bli ensformig å sitte 
dag ut og dag inn med samme type jobb i en stor maskin. I Titania er 
oppgavene likevel svært varierte med mange forskjellig oppgaver over 
tid, sier Skåland som også har hatt operative oppgaver med boring av 12 
¼” hull for pallsprengning med Bucyrus-rigg i gruva.

Gravemaskin utenom
Maskinprogrammet ved Titania er av et såpass grovt kaliber at 
obligatorisk kjøring med gravemaskin ikke kan tas i bedriften. Selv de 
største gravemaskinene i markedet er for små til at de får gjort nytte for 
seg i selve gruvedriften.
- Daniel Skåland har derfor operert utenfor gruva med vanlig 

”Lettvekter”….. sammen med denne noe mer 
beskjedne Volvo L359F hjullasteren.

Vikarmaskin Denne Le Tourneau-
lasteren måtte duge så lenge verdens 

største hjullaster med mekanisk 
drift, Komatsu WA1200, sto inne på 

verksted for vedlikeholdsarbeider.   

gravemaskin over en periode for å dekke inn hele fagplanen før 
fagprøven, forklarer opplæringskonsulent Ragnhild Gjøse i OKAB Sør-
Rogaland. 
Det er OKAB som inngår avtaler med Titania AS og følger opp lærlinger 
fram til fagprøven i de relevante praktiske fagene.

Fire skift
Titania legger selv mye arbeid i oppfølging av hver enkelt lærling, som til 
tross for innfløkte skiftordninger i hele læreperioden nyter godt av én og 
samme fadder/fagansvarlig .
- Det får vi til fordi lærlingene blir kjørt rett inn i den ordinære 
fireskiftordningen som gjelder i gruva med fast basispersonell, sammen 
med særskilte skiftkoordinatorer. Lærlinger med andre innretninger 
innenfor anleggsfagene, som anleggsreparatørfaget og fjell- og 
bergverksfaget, tas også inn hos oss, og her kommer nye inn etter hvert. 
Men akkurat nå er Daniel Skåland alene her med anleggsfaglig bakgrunn, 
sier Mona Stålesen som er Titanias faste kontakt mellom lærlingene og 
OKAB-systemet.

Samfunnsansvar
Driftsleder Leif Egil Midtbø i Titania mener det nærmest er en 
forpliktelse å ta inn lærlinger for praktisk opplæring i de mange fagene 
som ligger i bunnen for at det faktisk kan drives næring i gruva.
- Vi ser det som et samfunnsansvar å ta inn lærlinger i virksomheten 
vår. Vi håndterer mange fag her i Titania, og har hånd om rundt regnet ti 
lærlinger i året i ulike fag.
Allerede før fagprøven var vel i havn og godkjent av prøvenemnda lå 
det i kortene at Daniel Skåland ville fortsette yrkeskarrieren sin som 
maskinfører i Titania.
- Vår bedrift er stor med mange utfordringer på en rekke fagområder, 
og vi må selvsagt gjøre vårt for å sikre rekrutteringen. Vi opplever at det 
jevnt over er vanskelig å skaffe nok lærlinger, og hos oss er det alltid 
behov for dyktige og fleksible operatører, fastslår Leif Egil Midtbø.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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gode TideR for 
lærlinger
Anleggsarbeidere toppet i sommer lista over behov for arbeidskraft 
i Norge, og det foran populære toppyrker som kokker og helse- og 
omsorgsarbeidere. Akkurat det syntes lærling Marianne Lillevik (19) på 
MEFA-standen til Grunnarbeid AS er kjempeflott.

kandidat Lærling Marianne Lillevik 
flankert av Geir Sivertsvik og Lars Egil 
Vaarum, alle i god stemning før fagprøven 
skal avlegges til høsten. 
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innmarksjenta Marianne Lillevik startet læreperioden hos 
Grunnarbeid høsten 2009 og nærmer seg fagprøven med 
stormskritt. Hvis hun består prøven og den faglige ledelsen i 
Grunnarbeid synes det er ok, håper hun på fast ansettelse og 
fortsatt kjøring med sine til daglig så å si faste Volvo L70 og 
L120 hjullastere.

- Jeg fikk lærlingplass hos Grunnarbeid etter eget ønske, selv om jeg 
hadde mulighet i en annen bedrift på hjemstedet i Finnmark. Men fordi 
faren min også jobbet i den bedriften, valgte jeg å reise litt unna for å full-
føre utdanninga mi. Ellers kunne det hele fort bli litt for tett innpå faren 
min, sier Marianne Lillevik.

Legger kjetting selv
Grunnarbeids HMS-ansvarlig, Geir Sivertsvik, holder stadig øye med 
Ranheim-bedriftens lærlinger på litt avstand, og har god kjennskap til 
Marianne Lilleviks innsats med hjullastere gjennom halvannet år. Sel-
skapet slo på stortromma på MEFA 2011 med egen stand der de ville 
vise seg fram i fullt monn, også med tanke på rekruttering av fagkyndig 
arbeidskraft.
- Tilbakemeldingene om Marianne handler om en veldig ordentlig og 
innsatsvillig lærling med skikkelig stå på-innstilling, sier Sivertsvik.
- Ja, det er akkurat det jeg har som mål med lærlingperioden min. Jeg 
legger til og med på kjettingene på hjullasterne jeg kjører uten hjelp fra 
andre, skyter 19-åringen inn.
- Det vitner til de grader om motivasjon. Har du noen gang lagt på kjet-
tinger på en hjullaster? Ikke det? Arbeidet er nemlig rimelig tungt, under-
streker Sivertsvik.

Riksannonsering
I mai erklærte statsminister Jens Stoltenberg at finanskrisa for Norges del 
definitivt var over, med henvisning til vekst i så å si alle markeder i løpet 
av våren.
Grunnarbeid hengte seg på og gikk parallelt ut i Dagbladet med riksdek-
kende annonsering etter folk i stort sett alle kategorier innen anleggsseg-
mentet. Det samme gjorde blant annet riksentreprenør Skanska AS gjort 
i vår.
- Vi er på utkikk etter de beste medarbeiderne, spesielt innenfor pro-
sjektledelse og anleggsledere, men også til andre gjøremål, og håper det 
dukker opp folk i løpet av messedagene, sier Sivertsvik som meddeler 
at Grunnarbeid anser egen rekruttering gjennom lærlingordningen som 
svært viktig element i driften.

Ti prosent lærlinger
Da Marianne Lillevik dukket opp som lærlingkandidat i Sør-Trøndelag 
havnet hun på ansvarslista til opplæringskonsulent Lars Egil Vaarum i 
OKAB Sør-Trøndelag. Hans oppgave er å se til at læringen oppfyller alle 
praktiske krav i fagplanen som fører fram til fagprøven. Hos Grunnarbeid 
er rutinene så godt innarbeidet at Vaarum neppe blir overarbeidet i for-
hold til Marianne Lillevik. 
- Målet er en andel lærlinger på ti prosent av antallet ansatte. For tida har 
vi 350 ansatte i Grunnarbeid, så lærlingmålsettingen er høy. Men læringe-

gode TideR for 
lærlinger

ne er vår og bransjens investering i framtida. Og nesten alle som fullfører 
lærlingperioden hos oss blir værende, forsikrer Sivertsvik.

med lys og lykte
Bekjentgjørelsen låter som søt musikk i ørene til Marianne Lillevik. 
Håpet om ansettelse etter avlagt fagprøve denne høsten synes temmelig 
sikker. Men foreløpig kan ikke Sivertsvik forskuttere noe som helst.
Marianne Lillevik forteller gjerne om hvordan hun havnet hos nettopp 
Grunnarbeid, en anselig mengde mil unna hjemstedet i Finnmark. Hun 
gikk på maskinførerlinja ved Kirkenes vgs, en av seks landslinjeskoler 
med flere anleggsfag på timeplanen.
- Da jeg bestemte meg for å søke meg lærlingplass et stykke unna 
hjemstedet, startet jeg søket etter bedrifter med kvinnelige ledere. Jeg 
støvsugde til og med medlemsmatrikkelen til Maskinentreprenørenes 
Forbund og fant flere aktuelle ledere, og endte opp med positiv kontrakt 
med daværende daglig leder Lisbet Øyås i Grunnarbeid, som nå er leder 
for datterselskapet Grunnarbeid Maskin og Utstyr AS, sier Marianne 
Lillevik.

- Ta imot dem
Når etterspørselen i Norge igjen er økende etter arbeidskraft med an-
leggsfaglig bakgrunn, er det all grunn til å tro at flere ungdommer følger 
opp og søker seg til anleggsfaglige skoler og linjer før sommerens opptak 
for høstsemesteret.
- Og at avgangselever fra skolene enklere enn før finner bedrifter som åp-
ner for å ta dem inn til den praktiske delen av fagutdanningen. Forutsatt 
at bedriftene vil ta dem inn er markedet nå i utgangspunket veldig godt 
for lærlinger i anleggsfagene, sier Lars Egil Vaarum. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN  
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som er spesielt
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ANDEBU NÆRINGSPARK   
3158 ANDEBU

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

POST@HOLGERS.NO    

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

Hammerplater Graveskuffer

Pusseskuffer

Dyrknings-

skuffer

Da det først skulle arrangeres stor anleggsmaskinmesse i Sør-Trøndelag, fant mange 
kommende lærlinger og samtidig ihuga nordtrøndere det betimelig å ta turen nedover.

På MEFAs første åpningsdag var mye lagt opp omkring lærlinger og muligheter som lærlinger har i anleggsbransjen. Og de kom i 
strømmer og busslaster fra fjern og nær.
Blant disse var de i alle fall ikke vonde å be, de tre svært interesserte lærlingkandidatene fra Namsos i Nord-Trøndelag, som uten 
forvarsel dukket opp ved informasjonsdisken til OKAB/MEF-sektretær Unni Sørgård. Alle hadde status som avgangselever ved 
Stjørdal videregående skole, så vidt plassert på nordsiden av fylkesgrensa.
Hos Unni Sørgård søkte de råd og vink om måter å skaffe seg lærlingplass på, og hva som ellers er å velge i blant mange 
anleggsfag etter fullførte år ved bygg- og anleggsteknikk i Stjørdal, en by som altså geografisk tilhører Nord-Trøndelag.
- Og slike råd og vink har vi nå fått, sier en fornøyd Espen Glømmen etter endt oppdrag ved disken før de så smått returnerte 
nordover igjen ved dagens slutt.
Men før det fortsatte de tre jakten de akkurat hadde startet på relevante bedrifter som søker etter lærlinger. Alle kom fra vg2 ved 
Stjørdal videregående skole, som i likhet med mange andre videregående skoler i Norge har installert bygge- og anleggsteknikk på 
timeplanen selv om skolen ikke er underlagt landslinjeordningen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN  

LÆRLingsTRØm TiL meFa

FeRsk noRgesmesTeR

mester Jens Erik Hanem flankert av 
faglærerne John Roar Bergersen og 
Svein Evenrud.

Da det først skulle kåres en 
norsk mester i maskinkjøring, 
synes påtroppende lærling 
Jens erik hanem (19) det var 
veldig greit at det skjedde i 
arenaen for Ski-VM i 1997.

Jaktlag Espen Glømmen, Ola Klingen og Jon 
Anders Fjellseth fikk svar på alle spørsmål av 

OKAB/MEF-sekretær Unni Sørgård.  



LÆRLingsTRØm TiL meFa

- Da blir det liksom litt ekstra sus over NM-tittelen også, sier en fersk vinner 
av NM i maskinkjøring for maskinførerelever ved landslinjeskolene til 
Anleggsmaskinen.
Hanem har tatt den teoretiske delen av fagutdanningen ved Solør 
videregående skole avdeling Våler, og vant i konkurranse mot de beste fra de 
fem øvrige landslinjeskolene med maskinkjøring på timeplanen.
Mesterskapet ble kjørt med Komatsu-maskiner rett ut for sletta i Granåsen 
hoppbakke i seks ulike øvelser. Vanligvis kjører han New Holland Kobelco 
når han er i praktisk arbeid for bedriften han nå skal fullføre læreperioden 
hos.
- Det var nok hjullasterbragdene som gjorde utslaget til Jens Erik Hanems 
fordel, oppsummerer faglærerne John Roar Bergersen og Svein Evenrud.
Jens Erik Hanem reiste temmelig mye fram og tilbake før mesterskapstittelen 
var i havn. Selv kommer han fra Nord-Møre, fullførte i juni skolegangen ved 
Solør vgs i Braskereidfoss i Hedmark fylke, men dro før det ens ærend til 
Trøndelag og Granåsen med det å bli maskinNM-mester, som mål.
- Deretter tilbake til Braskereidfoss og de siste ukene av skolegangen der. 
Lærlingplassen min er hos Erik Nastad AS på hjemstedet, så det er blitt en 
del farting før jeg omsider satte kursen hjemover igjen for å fullføre den 
praktiske delen av læreplanen og ta fagbrev, sier en lykkelig NM-vinner som 
jammen måtte ut på enda en reise denne sommeren.
Premien inkluderte nemlig en faglig anlagt tur til Komatsu-fabrikken i 
Newcastle i England. Den reisen ble gjort unna i slutten av juli, organisert av 
fagkompetent mannskap hos Hesselberg Maskin AS.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN  
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Tema lærlinger

Nå klarte OKAB-opplæringskonsulent Ragnhild Gjøse i Sør-Rogaland etter hvert å trylle 
fram ti lærlinger til, men makter fortsatt ikke å fylle hele behovet for lærlinger til mange 
MEF-medlemmer som ønsker å ta dem inn for å fullføre fagutdanningen sin. 
- Hovedårsaken er mangel på nok skoleplasser i utdanningssystemet vår region i forhold til 
etterspørselen i markedet når det gjelder anleggsrelatert fagutdanning, sier Ragnhild Gjøse.
Det meste er snudd på hodet etter krisestemningen som lammet mye av arbeidslivet for et 
par år siden. Da var det flere ledig plasser i skoleverket enn det var elever som søkte. Men 
nå suser anleggsbransjen for fullt igjen og samfunnet skal ta igjen det tapte fra kriseårene 
2008-2009.

Monsterjobb for gruva
Faglig leder Åsmund Skåland hos maskinentreprenør B. J. Mydland AS i Hauge i Dalane 
gleder seg over å være relativt godt inndekket ut fra egne behov. Svein Arild Tandrevoll 
(19) og Glenn Jone Mydland (18) er for tida to av tre praktiserende læringer i bedriften, og 
er godt i gang med sine løp mot planlagte fagprøver i henholdsvis 2012 og 2013. Begge 
kom inn som læringer i fjor og jobber stort sett fast med henholdsvis en Volvo EC140 
beltegraver og en Cat 740 dumper.
Tandrevoll har akkurat ferdigstilt sin del av et løpende oppdrag som B. J. Mydland har gå-
ende på en gigantisk fangdemning ved Titania AS, og var da Anleggsmaskinen var i kon-

eTTeRLYseR FLeRe 
skoLePLasseR
Før ferien satt 20 maskinentre-
prenørbedrifter i Rogaland igjen 
med 40 ubesatte lærlingplasser 
fordi det ikke var flere lærlinger å 
oppdrive. En viktig grunn er at det 
ikke finnes nok skoleplasser til å 
dekke behovet.

Lærlingmangel Åsmund Skåland og Ragnhild Gjøse registrerer at det trengs flere skoleplasser med anleggsfaglig utdanning i Rogaland. Mange bedrif-
ter får ikke dekket behovet for lærlinger denne høsten.



takt mest opptatt med utgraving av en større tomt på egen hånd i tettstedet Moi.
- Demningen er 400 meter lang og 96 meter høy. Vi har akkurat avsluttet et nytt 
seks meter høyt oppbygg av dammen som nå kan ta i mot nye tusener av tonn 
fra produksjonen av ilmenitt, sier Svein Arild Tandrevoll.

Viktig lærlingfokus
Mangelen på lærlingekandidater fra skoleverket i Rogaland bekymrer både 
anleggsbransjen og OKAB-systemet.
- En ting er å lære å kjøre og å reparere maskiner. Med stadige nye og infløkte 
lover, regelverk og metoder er det svært viktig å få lærlingene drillet på fagprø-
veprosessene slik at de blir i stand til å formidle begrunnelser for egne arbeids-
planer og arbeidsrapporter under fagprøven, både muntlig og skriftlig. Dette 
terper vi veldig mye på sammen med bedriftene, sier Ragnhild Gjøse,
- Vi for vår del oppfordrer lærlingene våre til å trene ekstra hardt på akkurat 
dette underveis, bekrefter Åsmund Skåland.
- Også planlegging av oppgavene hele veien er veldig viktig å lære seg, sammen 
med skolering innen registrering og dokumentasjon av for eksempel hva slags 
masser som håndteres, hvor mye og hvor det er plassert. Spesielt stilles det 
strengere og strengere krav til KS- og HMS-systemer i det daglige arbeidet, noe 
lærlingene også må tilegne seg kunnskaper om. Også kunnskaper om fagets 
historie er viktig i dette perspektivet, sier Skåland og Gjøse som samler B. J. 
Mydlands lærlinger fire ganger årlig til fordypningssamtaler.

allsidig lærlingmiljø
B. J. Mydland AS driver med sine godt over 20 ansatte allsidig anleggsvirksom-
het flere steder i Sør-Rogaland er med andre ord godt rustet til å ta inn lærlinger. 
Foruten tradisjonelle oppdragstyper innen vann- og avløp, fjellarbeider, mase-
forflytning, vei- og tomteanlegg og spredt vedlikehold både sommer og vinter, 
har bedriften en løpende rammeavtale med Titania AS. Maskinentreprenørsel-
skapet tar seg stort sett av alt av vedlikeholds- og anleggsvirksomhet som gruva 
selv ikke trenger utføre, som produksjon og håndtering av vedlikeholdsgrus og 
-pukk for å holde veisystemet i gruva kjørbart for monstermaskinene, sikrings-
rensk og rensprengning etter at de store boremaskinene har gjort sitt samt en 
rekke andre vedlikeholdsbehov som regelmessig dukker opp ved gruveanlegget.
- Vi har en allsidig maskinpark i drift i gruva side om side med monstermas-
kinene her, både gravemaskiner, dumpere og borerrigger, men selvsagt i noe 
mindre kaliber. Alt i alt gir oppdragene fast arbeid til 12-15 av våre ansatte, sier 
Åsmund Skåland.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN   

Snart faglært Svein Arild Tandrevoll og Glenn Jone Mydland har henholdsvis 
ett og to års læretid igjen hos B. J. Mydland AS før fagprøven skal avlegges. 
Mye kunnskap er tilegnet på oppdrag for Titania AS.
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Tema lærlinger

Følgende beregningsmåte av lønn 
for lærlinger gjelder: 
Lønn for lærlinger skal beregnes i 
prosent av tariffert lønn for nyut-
dannet fagarbeider – minstelønn 
+ tillegg fagarbeider. Dette utgjør 
kr. 161,50. (Minstelønn kr. 150,50 
tillegg fagarbeider kr. 11,00) 
 
A. Lærlinger med status som 
rettselever med VG1 og VG2 og 
som er under 21 år:  
Fra 00 – 06 måneder 55 % av lønn 
nyutdannet fagarbeider = kr. 88,83 
Fra 06 – 12 måneder 60 % av lønn 
nyutdannet fagarbeider = kr. 96,90 
Fra 12 – 18 måneder 70 % av 
lønn nyutdannet fagarbeider = kr. 
113,00 
Fra 18 – 24 måneder 80 % av 
lønn nyutdannet fagarbeider = kr. 
129,20 
 
B. Anleggsmaskinreparatør med 
VG1, VG2 og VG3, skal i verdi-
skapningsåret betales: 
Første halvår: 65 % av lønn nyut-
dannet fagarbeider = kr. 104,98 

Andre halvår: 85 % av lønn nyut-
dannet fagarbeider = kr. 137,28 
 
C. Lærlinger som er over 21 år og 
på lærekontrakt (Ikke rettselever): 
Fra 00 – 12 måneder 65 % av 
lønn nyutdannet fagarbeider = kr. 
104,98 
Fra 12 – 24 måneder 75 % av 
lønn nyutdannet fagarbeider = kr. 
121,13 
Fra 24 – 36 måneder 85 % av 
lønn nyutdannet fagarbeider = kr. 
137,28 
Fra 36 – 48 måneder 95 % av 
lønn nyutdannet fagarbeider = kr. 
153,42 
 
Dersom lærlingen har VG1 som 
gir fratrekk i læretiden med 12 
måneder, begynner vedkommende 
med 75 % av kr.161,50. 
 
Dersom lærlingen har VG1 og 
VG2 som gir fratrekk i læreti-
den med 24 måneder, begynner 
vedkommende med 85 % av kr. 
161,50. 

D. Lærlinger på lærekontrakter og 
lærekandidater som er mellom 16 
og 21 år: 
Fra 00 - 12 måneder. 45 % av lønn 
nyutdannet fagarbeider = kr. 72,68 
Fra 12 - 24 måneder. 55 % av lønn 
nyutdannet fagarbeider = kr. 88,83 
Fra 24 - 36 måneder. 65 % av 
lønn nyutdannet fagarbeider = kr. 
104,98 
Fra 36 - 48 måneder. 80 % av 
lønn nyutdannet fagarbeider = kr. 
129,20 
 
E. Lærlinger som tar fagbrev etter 
tre år i skole: 
Arbeidstakere med fagbrev tatt 
etter tre år i skole, lønnes det første 
året etter skolen med 85 % av kr. 
161,50. 
 
F. Tillegg for overtid, skifttillegg 
og tillegg for forskjøvet arbeidstid: 
Når lærlingen arbeider overtid, 
skal vedkommende i tillegg til 
lærlinglønnen ha et overtidstillegg 
(iht. § 4) som beregnes av minste-
lønn. (Minstelønn er kr. 150,50.) 

Når en blir utkalt på arbeid 
utenom vanlig arbeidstid, skal det 
uansett betales for minimum 2 - 
to - timer, selv om arbeidet varer 
kortere. 
Når lærlingen arbeider på skift 
eller forskjøvet arbeidstid, skal 
vedkommende i tillegg til lærling-
lønnen ha tillegg (iht. § 4) som 
beregnes ut fra lærlinglønnen. 
 
G. Ved avleggelse av fagprøve 
utbetales ordinær lærlinglønn - A 
eller C skala? 
Vi har fått en del spørsmål vedrø-
rende ovennevnte prosentskalaer, 
og det forhold at enkelte lærlinger 
fyller 21 år i løpet av læretiden – 
skal da lærlingen flyttes over til 
C-skalaen? 
Det er opp til bedriften å avgjøre 
dette, men meningen er at lærlin-
gene skal følge den skalaen de har 
påbegynt.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN  

anBeFaLT LØnn TiL 
LÆRLingeR

1.mai 2011 ble lærlinglønnen for 
2011 fastsatt i tariff mellom Maski-
nentreprenørenes Forbund (MEF) og 
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). 
Opplæringskontoret for anleggs- og 
bergfagene anbefaler resultatet.

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

©
 2

00
42

00
7 

Po
n 

Eq
ui

pm
en

t &
 P

ow
er

 S
ys

te
m

s 
Al

l R
ig

ht
s 

Re
se

rv
ed

. P
on

, C
AT

, C
AT

ER
PI

LL
AR

, t
he

ir 
re

sp
ec

tiv
e 

lo
go

s 
an

d 
“C

at
er

pi
lla

r Y
el

lo
w

”,
 

as
 w

el
l a

s 
co

rp
or

at
e 

an
d 

pr
od

uc
t i

de
nt

ity
 u

se
d 

he
re

in
, a

re
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f P

on
 a

nd
 C

at
er

pi
lla

r a
nd

 m
ay

 n
ot

 b
e 

us
ed

 w
ith

ou
t p

er
m

is
si

on
.

VIL DU BLI EN DEL AV VÅRT TEAM?
VI ER I STERK VEKST OG TRENGER DEG!

SELGERE

STYRKE

KVALITET
SERVICE

KUNDEFOKUS

MENNESKER

KEY ACCOUNT MANAGER

BRUKTSJEF

MEKANIKERE

SELGER I HAUGESUND/BERGEN/SOGN & FJORDANE

TEKNIKEREFORMENN

TEST-/DEMONSTRASJONSFØRER MASKININSPEKTØR

INTERESSANT..?  

LES MER OM STILLINGENE PÅ VÅRE NETTSIDER 
WWW.PON-CAT.COM/LEDIGESTILLINGER

DELESELGERE

PRODUKTSJEF
PRODUKTSPESIALIST PÅ ASFALT

Div stillinger1.indd   1 8/15/2011   2:32:42 PM

Verdsatt Lærlingene går opp i lønn 
etter sluttførte tarifforhandlinger i mai.  
(Illustrasjonsfoto: Svein Erik 
Madssveen)
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Møt våre nyheter  
på MEFA 2011 
27.–29. mai!

Jernkroken 18, Pb 85 Kalbakken, 0902 Oslo   
22 91 80 00  |  norge@engcon.com
www.engcon.com/norge

Gjennom engcon Norge 
får du tilgang til et uslåe-
lig bredt og heldekkende 
sortiment av produkter og 
tilbehør. Uansett om du 
kjører gravemaskin, hjullas-
ter, lastebil eller veihøvel har 
vi det som gjør virksomheten 
din mer lønnsom – og pro-
duktnyheter som skaper nye 
forretningsmuligheter og gjør 
hverdagen enklere. Møt oss 
på stand E-71-72-91-92 så 
viser vi deg gjerne hvordan!

 Feievals

 Gaffelstativ

Nye  
produkter 

for nye  
muligheter

Ny serie  
effektive 
ploger!

Ny  
modell  
på vei!

V-plog 

 Diagonalplog

engcon Microprop til 
bånd-/hjulstyring 

Ny høytrykkssvivel 

 Rossö 2010

 Kranarm
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Gjennom engcon Norge 
får du tilgang til et uslåe-
lig bredt og heldekkende 
sortiment av produkter og 
tilbehør. Uansett om du 
kjører gravemaskin, hjullas-
ter, lastebil eller veihøvel har 
vi det som gjør virksomheten 
din mer lønnsom – og pro-
duktnyheter som skaper nye 
forretningsmuligheter og gjør 
hverdagen enklere. Møt oss 
på stand A120 så viser vi deg 
gjerne hvordan!

Møt våre nyheter
på DYRSKU´N 2011
9-11 september!

I tillegg til målet om at alle uten-
dørsområder fylles opp av maskin- 
og utstyrsleverandører, er også 
innendørs utstillerkapasitet tilgjen-
gelig; i alt 5.000 kvadratmeter.
- Vi er både spente og optimistiske, 
sier direktør Anita hall (bildet) i 
MGF.
- Vi tror messen treffer det norske 

markedet på et perfekt tidspunkt. 
Min spådom er at økt anleggsvirk-
somhet og optimismen i industrien 
legger alt til rette for at Vei & 
Anlegg blir en messe med stor 
publikumsinteresse.

elektronisk påmelding
All påmelding til Vei & Anlegg 

salgsstart for vei & anlegg

Til Vei & Anlegg på Hellerudsletta i mai neste år har Mas-
kingrossisternes Forening (MGF) som mål og fylle opp 
hele det 42.000 m2 store utstillingsområdet. Salget av 
ustillingsplasser starter derfor allerede mandag 29. au-
gust.

2012 skjer via en elektronisk på-
meldingsplattform på MGFs hjem-
meside www.mgf.no.
- Denne nye plattformen er bruker-
vennlig og selvforklarende, men vi 
har i tillegg beredskap av folk som 
kan bistå utstillere over telefonen 
ved behov, sier Hall.

Rekordlysten
I 2008 hadde Vei & Anlegg 18.000 
besøkende innenfor portene, og 
målet denne gangen er 200 utstil-
lere og 22.000 besøkende.

- Jeg kan love bedre fasiliteter nå 
enn i 2009, og Exporama har siden 
den gang oppgradert både utstil-
lingsområdet og infrastrukturen. 
Vi legger vekt på å sikre bedre 
struktur og oversikt over stands og 
servicetilbud. Blant annet jobber vi 
med å få anlagt et eget demonstra-
sjonsområde, sier Anita Hall.

 Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN  



HITACHI HJULLASTERE 
HITACHI TEKNOLOGI

HITACHI HYDRAULIKK
HITACHI DRIFTSIKKERHET

NASTA AS
Bommestadmoa 4, 3270 Larvik
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik

t: +47 33 13 26 00
f: +47 33 11 45 52
www.nasta.no

Bankgiro: 6276.05.25400
Org.nr: 914 523 621 MVA

Hitachi har de siste årene utvidet sitt sortiment av hjullastere og vi er 
stolte av å kunne presentere et vidt produktspekter. Maskinene i hjul-
lasterserien fra Hitachi setter en ny standard for hjullastere. Krav fra 
brukere over hele verden er hensyntatt og resultatet er unikt.

Vi skal fortsatt jobbe iherdig for at fornøyde kunder vender tilbake, 
og være en ledende leverandør av blant annet Hitachi og Bell.
Velkommen til NASTA!
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AnleggsmAskinen (52. årgang) er Norges første fagtidsskrift som dekker maskin-
entreprenørbransjen i sin helhet. Anleggsmaskinen kommer ut 11 ganger i året 
og har 28.000 lesere, inkludert beslutningstakerne i de 1.950 medlemsbedriftene 
i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Disse beslutningstakerne representerer 
entreprenører i bransjene anlegg, skog, samt avfall og gjenvinning. I tillegg blir An-
leggsmaskinen lest av private og offentlige byggherrer, leverandører av maskiner og 
utstyr, skoler, organisasjoner, Stortinget, regjeringen, departementer og media. 
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OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

opplAg
opplag pr. 1. halvår 2010 norge Utland Total 
Foreningsabonnement 3343 - 3343
Betalt abonnement 1425 15 1440 
Andre regelm. gratis distr. 552 - 552
Distribuert i alt 5320 15 5335

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

Alle annonsører får tilsendt bladet gratis.

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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kontakte annonseansvarlig eller 
produksjonsleder.
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kb@mef.no
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AnleggsmAskinen (52. årgang) er Norges første fagtidsskrift som dekker maskin-
entreprenørbransjen i sin helhet. Anleggsmaskinen kommer ut 11 ganger i året 
og har 28.000 lesere, inkludert beslutningstakerne i de 1.950 medlemsbedriftene 
i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Disse beslutningstakerne representerer 
entreprenører i bransjene anlegg, skog, samt avfall og gjenvinning. I tillegg blir An-
leggsmaskinen lest av private og offentlige byggherrer, leverandører av maskiner og 
utstyr, skoler, organisasjoner, Stortinget, regjeringen, departementer og media. 
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opplAg
opplag pr. 1. halvår 2010 norge Utland Total 
Foreningsabonnement 3343 - 3343
Betalt abonnement 1425 15 1440 
Andre regelm. gratis distr. 552 - 552
Distribuert i alt 5320 15 5335

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

Alle annonsører får tilsendt bladet gratis.

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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mÅnedens PRosJekT Hydro aluminium karmøy

noRges sTØRs Te 
RiVePRosJekT 
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Vi i Anleggsmaskinen skrev for en tid tilbake om Norges inntil da 
største landbaserte riveprosjekt, St. Olavs hospital i Trondheim, som 
totalt dreide seg om ca. 55.000 tonn masser som skulle rives.  De to 
nedlagte produksjonshallene ved Hydro Aluminium på Karmøy, er på 
totalt 225.000 tonn, og er dermed Norges soleklart største riveprosjekt 
noensinne.  De 30 meter brede, 20 meter høye og én kilometer lange 
hallene, var inntil nylig også Norges lengste bygninger. Nå jevnes 
altså det hele med jorden, og det markerer også slutten på en epoke i 
norsk industrihistorie. Driften ved aluminiumsverket forstetter imid-
lertid for fullt, men på en mer miljøvennlig måte.  
 
Miljøhensyn 
– Dette er de gamle ”Søderberghallene”, som brukte den såkalte 
Søderbergmetoden for å produsere aluminium. Enkelt fortalt ble det 
benyttet åpne ”celler” – 340 totalt i disse to hallene – for å produsere 
aluminiumen. Det medførte at alle avgassene gikk rett ut i luften, noe 
som ikke var spesielt heldig for miljøet. Den gamle teknologien har 
blitt erstattet med en ny, mer miljøvennlig metode, som foregår inne 
i lukkede celler. Bakgrunnen for at vi nå river det gamle anlegget, er 
altså hovedsaklig av miljøhensyn, forteller Jan Nicolaysen, prosjektle-
der hos Norscrap Karmøy AS, som har fått rivekontrakten for Hydro 
Aluminium.  
 
95 prosent gjenvinning 
– Rivekonseptet vårt handler om høy gjenvinningsgrad og gjenbruk 
av ressursene. Vi begynte med et prøveprosjekt allerede i oktober 
2009, hvor vi tok ut to elektrolyseceller. Opprinnelig hadde Hydro 
tenkt å gjennomføre dette riveprosjektet på tradisjonell måte, med 
en stor grad av deponering. Vi foreslo å dele det opp i to deler; først 

noRges sTØRs Te 
RiVePRosJekT 

Rå kraft Det kreves kraftige maskiner for å ta hånd om 
alle massene. Da Anleggsmaskinen var på besøk var 
det 10-12 CAT-maskiner i drift på området.

På Karmøy i Rogaland har et gigantisk aluminiums-
verk i over 40 år spilt en sentral rolle. Tiden har imid-
lertid løpt fra de to opprinnelige produksjonshal-
lene på området, som begge er én kilometer lange. 
Fra oppstarten i 1967 og fram til de ble nedlagt i 2009 
har det blitt produsert mer enn 4 millioner tonn alu-
minium i disse hallene. Nå jevnes de med jorden i 
det som er norges største riveprosjekt noensinne. 
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mÅnedens PRosJekT Hydro aluminium karmøy

fokusere på alt som var inne i bygningsmassen og deretter rive selve 
bygningsmassen. Dette mener vi er en svært kostnadseffektiv måte 
å gjøre det på.  Vi oppnår en gjenvinningsgrad på ca. 95 prosent på 
dette prosjektet, mot rundt 50 prosent som er vanlig på slike rivejob-
ber. Dette er måten det bør rives på i fremtiden, med krav om høy 
gjenvinningsgrad. Deponering skal være er sistevalget, slår Nicolay-
sen fast.  
Norscrap Karmøy har leid inn PeWe Entreprenør AS som utførende 
entreprenør på prosjektet. 
– Vi ønsket å ha PeWe med på grunn av deres store kunnskap om og 
kompetanse på større rive- og saneringsprosjekter.  PeWe er veldig 
profesjonelle og har en ny og god maskinpark godt tilpasset prosjekter 

som dette. De har gjennomført en lang rekke vellykkede prosjekter 
opp gjennom årene, sier Nicolaysen. 
 
ekstremt mye støv 
– Vi har vært her ett års tid nå, og det er en ordentlig spennende rive-
jobb. Dette er jo Norges største riveprosjekt – sannsynligvis Nordens 
største – og jeg kan egentlig ikke skjønne at det noen gang vil kunne 
komme et større riveprosjekt her i landet, sier PeWes Jørn Nordkvel-
de, operasjonsleder på prosjektet. 
–Vi bruker kun Cat-maskiner her, fra 1,5 til 115 tonn. Akkurat nå har 
vi 10-12 maskiner i drift, i tillegg til dumperen, en Bell 50. Det er 
store konstruksjoner her og mye betong, så vi benytter mye pigging 
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og bruker en del sakser oppover i høyden. Det blir mye sortering og 
fragmentering av materialene og vi skal snart få på plass et mobilt 
knuseverk, forteller han. 
– Den største praktiske utfordringen er støvproblematikken. Det er 
ekstremt mye støv her; vi har samlet opp rundt 130 tonn støv til nå.  
Disse hallene er jo veldig lange, og det er stor trekk, noe som gjør at 
støvet sprer seg svært lett. Derfor har vi lagt inn to fysiske barrierer 
i hallene for å få kontroll på trekken, slik at vi slipper å rengjøre 
gjentatte ganger. Vi gjennomførte en gedigen rengjøringsjobb – støv-
suging, spyling, blåsing, etc. – før vi begynte å rive. Det er for øvrig 
svært strenge HMS-krav her, og de som utfører jobben har hele tiden 
på seg masker. Under rengjøringen brukes friskluftsmasker. 

helsesjekk 
– Alt personell har vært gjennom en helsesjekk før vi startet rivingen, 
og alle må gjennom en tilsvarende sjekk når de er ferdige med pro-
sjektet. Dette for å ha kontroll på eventuell eksponering av helseska-
delige stoffer for arbeiderne, forteller Nicolaysen.  
– Vi bruker Hydros eget helsevesen, som har mye erfaring med denne 
typen problemstillinger gjennom en lang årrekke. Helsesjekken inne-
bærer svært strenge kriterier, og består man ikke sjekken, får man 
heller ikke jobbe her, sier han.  
– I tillegg har vi egne målinger i forbindelse med støy. Søderberg-
hallene er en del av et eget internt samfunn, og vi har flere naboer å 
ta hensyn til.  Blant annet er det hele tiden full produksjon i et støperi 

Laaange haller De 30 meter 
brede, 20 meter høye og én 

kilometer lange hallene, var 
inntil nylig Norges lengste 

bygninger. Nå jevnes de med 
jorden. (Foto: Svein Erik 

Wiksnes, Hydro).

demolition men Jan Nicolaysen fra 
Norscrap Karmøy AS (t.v) og Jørn 
Nordkvelde fra PeWe Entreprenør 
AS har full kontroll på det gigantiske 
riveprosjektet.

Aluminiumskaker Disse kakene 
egner seg ikke i barnebursdag; 
det er aluminiumsrester fra 
de gamle cellene, som nå skal 
renses og selges. I bakgrunnen 
kan man se cellene.
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mÅnedens PRosJekT Hydro aluminium karmøy

STÅLTANK
for diesel og bensin

ADR TANK
for diesel og bensin

TRANSPORTTANK

TRANSPORTTANK

200 liter

400 liter

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

Fakta om prosjektet
Rivestart:  
Prøveprosjektet startet oktober 2009

Ferdig:  
Ultimo 2012

kostnad:  
Aktørene går ikke ut med tall, men ifølge lokal 
presse betaler Hydro ca. 150 mill. kroner for hele 
riveprosjektet.

Byggherre:  
Hydro Aluminium Karmøy

entreprenør:  
PeWe Entreprenør er utførende underentreprenør 
for Norscrap Karmøy, som har kontrakten med 
Hydro.

store masser De to nedlagte produksjonshallene består av totalt 225.000 tonn masser, og alt skal vekk.  

Industrihistorie En epoke i norsk industri-
historie er over.  Slik så det ut da det var full 
drift i hallene. Driften ved aluminiumsverket 
forstetter imidlertid for fullt, men på en mer 
miljøvennlig måte. (Foto: Svein Erik Wiksnes, 
Hydro).
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DIESELTANK
i container

DIESELTANK
dobbelvegget

SPILLOLJETANK

UTSTYR TIL :
spilloppsamling

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

rett ved siden av oss. Vi har jevnlige møter med alle involverte aktører 
og berørte parter, og vi må tilpasse vår logistikk og fremdrift så det 
ikke kolliderer med annen produksjon. 
 
skal bygges nytt 
Den første kilometerlange Søderberghallen ble satt i drift i 1967, 
mens den andre startet produksjon fire år senere. Med begge hallene 
i drift ble det produsert 120.000 tonn aluminium i året. Med dagens 
”prebake-teknologi” produseres det årlig hele 184.000 tonn alumi-
nium, og mer skal det bli.  
– Når vi er ferdige med å rive her, skal det på en relativt liten del av 
tomta bygges et resirkuleringssenter; et smelteverk som smelter om 
uren aluminium. Smelteverket skal produsere 70.000 tonn aluminium 
i året. Resten av tomta skal etter planen gjøres klart for et fremtidig 
aluminiumsverk som går under navnet K6, også dette med ”prebake-
teknologi”, men det er langt frem dit, sier Nicolaysen. 
– Første fase av rivingen gikk ut på å fjerne innmaten i alle de 340 
cellene; bl.a. kull, aluminium, stål, og ildfast stein. Hver celle veide 
ca. 200 tonn, så det dreide seg om ca. 68.000 tonn totalt. Det lå også 
”kaker” med aluminium igjen som rester i katodene, altså bunnen av 
cellen, og dette kan etter visse renseprosedyrer selges i markedet. Nå 
står bare tomme katodekasser igjen her, og mer enn 95 prosent har 
blitt gjenvunnet. Like stor gjenvinningsgrad ønsker vi å oppnå i fase 
to, som nå er påbegynt og som går ut på å rive selve fabrikkhallene, 
inkludert betonggolv og fundamenter. 
 
Industrihistorie 
Hydro hadde på det meste 1300 ansatte på aluminiumsverket på Kar-
møy. Nå er det ca. 1000 ansatte igjen. Nicolaysen forteller om et helt 
spesielt miljø på fabrikken. 
– Dette er jo industrihistorie, og det har vært – og er – mye følelser 
inne i bildet. Søderberghallene var ikke akkurat noe snilt sted å jobbe; 
blant annet var det fryktelig varmt her inne. Likevel var det visst et 
helt ekstremt samhold blant de som arbeidet her. Mange av dem som 
etter hvert begynte å jobbe i det nye anlegget ved siden av søkte raskt 
tilbake til det gamle, til tross for de svært strenge fysiske arbeidsmil-
jøforholdene. 
– Det er forresten fascinerende å tenke på hva man fikk til her i landet 
for snart 50 år siden. De som tok avgjørelsen om å bygge dette kjem-
peanlegget for å produsere aluminium tidlig på 60-tallet var visjonære 
pionerer, og lang forut for sin tid. Det kostet visst 600 millioner kro-
ner å bygge, og det var ikke småtterier den gangen. 
 
Høy trivselsfaktor 
Til sammen er rundt 25 personer involvert i dette prosjektet, hvorav 
PeWe står for ca. 20. 
– Vi har lagt vekt på høy trivselsfaktor her. Dette er et langt og hektisk 
prosjekt, og det er mye som skal gjøres. Derfor er det svært viktig at 
vi har operatører som liker det de gjør, og vi har stort fokus på å ta 
godt vare på arbeidsstokken. Da får vi også bedre resultater, sier Jørn 
Nordkvelde. 

 
Tekst og foto
I RUNAR F. DALER 
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HVILKEN RANGER DEKKER DITT BEHOV?
Med RANGER får du en trygg arbeidskompis og alle de for-
delene det innebærer å jobbe med en RANGER EU-traktor:
Du kan kjøre på offentlig veg som traktor, ta med deg last på 
det store lasteplanet og en kollega som passasjer. Den har 
fi rehjulsdrift og høy bakkeklaring for god fremkommelighet i 
terreng. Sett på en tilhenger hvis du må ha med enda 
mer last. Den er tøff og konstruert for 
å klare krevende arbeide. Vårt brede 
modellprogram og utvalg av tilbehør, 
dekker et stort bruksområde.

Gjør som mange andre. Velg markedslederen.

Ta kontakt med din POLARIS-forhandler 
i dag for mer info: www.polarisindustries.com

305mm 
bakkeklaring.

Registrert for 
2 personer.

Ekte fi rehjulsdrift ved behov, 
inn og utkobling av differensial bak.

Stort lasteplan 
med tipp.

r

ler 
es.com

91920,-,
EKSKL. MVA. 

114900:- 
INKL. MVA.

11999222000 -
PRIS FRA KR.

RANGER – en liten traktor 
med stor arbeidskapasitet.
Velg Polaris RANGER 
EU-traktor. Elektrisk, 
Diesel eller Bensin.

HVILKSt t l t l

For offentlig veg – traktorregistrert - utgiftsføring – billig forsikring.
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FORD – 5 ÅRS 
NORGESGARANTI
FORD – 5 ÅRS 
NORGESGARANTI

Transit
En klassiker blant nyttekjøretøy, 
med uendelige tilpasningsmulig-
heter. Pluss firehjulstrekk.

Uansett hva slags 
jobb du har 
– vi har bilen.

Transit Connect
…eller lang akselavstand.

Transit Connect
Kraftig, slitesterk og fleksibel – 
og med høy grad av 
komfort. Med kort 
akselavstand…

Galaxy
Kanskje den mest fleksible 
varebilen du kan tenke deg. 
God plass til fører og stort 
lasterom, med førsteklasses
kjøreegenskaper.

Transit Skapbil
Med utgangspunkt i enkelt 
eller dobbelt førerhus, 
medium, lang eller ekstra 
lang utgave, kan du nær sagt 
få dekket ethvert, individuelt 
transportbehov...

Ranger
A real mań s adventure…

ford.no



anleggsmaskinen 7/8-201162

anLegg 2011 Haugesund

Da startskuddet gikk for Anlegg 2011 den 17. juni, spilte dessverre 
ikke værgudene på lag med arrangøren, og besøkstallet på åpnings-
dagen ble aldri det helt store. Resten av helgen derimot, bød på 
strålende vær og utmerkede forhold både på Haugaland Travpark 
og Rica Maritim Hotel. Store og små strømmet til fra fjern og nær, 
og messen ble til slutt en gedigen suksess. 
 
meF-arrangement 
Hele 58 utstillere på 110 stands viste et stort og bredt spekter av 
utstyr til bygge- og anleggsbransjen under messen. Enkelte av 
leverandørene kunne også presentere rykende ferske og spennende 
nyheter, som de mange besøkende fattet interesse for. Anleggsmes-
sen, som ble arrangert av MEF avdeling Nord-Rogaland og Horda-

land, var den femte i rekken i Haugesund.
 
Underholdning 
Foruten selve messeutstillingen, kunne deltakerne ta del i festlig-
heter både fredag og lørdag kveld på Rica Maritim Hotel midt i 
Haugesund sentrum. Der ble det servert fortreffelige middager, og 
som underholdningsinnslag hadde arrangøren hentet inn artister 
som Vestlandsfanden, Christine Gulbrandsen og Ole Paus. Etter 
stemningen og humøret til deltakerne å dømme, gleder nok de 
fleste seg allerede til neste gang – i 2014!

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

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

RING BJØRN PÅ 911 99 692   

922C912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

 Folksomt Skuelystne strømmet til messen da uværet hadde gitt seg. 
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VeLLYkkeT 
 anLeggsmesse  
i haUgesUnd  
Flere tusen mennesker sørget for at Haugesund var Norges ubestridte samlingspunkt 
for anleggsbransjen den tredje helgen i juni. Verken øsende regn eller kraftig vest-
landsvind klarte å hindre Anlegg 2011 fra å bli en meget vellykket messe.  

Hestekrefter På Haugaland Travpark 
var hestene byttet ut med andre kraftige 
tungvektere denne helgen.

Moro for store og små Det var noe for 
enhver på Anlegg 2011. Her er det Marius 
Gjellestad (4 år) som prøvesitter en liten 
gravemaskin.
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anLegg 2011 Haugesund

– Det enkle er som kjent ofte det beste. Men det er også behov for rå 
kraft! Med vår nye Webster SC 140 får du begge deler. Dette er et meget 
godt redskap, uten noe dilldall, men med en brutal hydraulikkmotor, sier 
en offensiv Erling Ånesland i Maskin og Konsult.
 
Freser også stein og fjell
For å sørge for dype nok og brede nok grøfter til for eksempel å legge ned 
trekkrør for fiberkabel, har man valgt å gi grøftefresen, som altså er utvi-
klet av engelske Webster Equipment, en fresebredde på 15 cm og dybde 

vei i grøftevellinga 
Blant 58 utstillere på Anlegg 2011 var det flere som hadde rykende ferske nyheter å vise fram. Blant disse 
var Maskin og Konsult, som stilte ut en splitter ny grøftefres.

Rå kraft Verken stein, fjell eller pøsende regnvær stopper Maskin og 
Konsults Erling Ånesland og deres nye grøftefres, Webster SC 140.

Selskapet, som holder til på Frogner i Sørum kommune, har levert 
maskiner til bygg- og anleggsbransjen siden 1989 og er i dag Norges 
største bedrift med spesialfokus på hydrauliske slaghammere. Maskinen 
som hadde Norgespremiere på Anlegg 2011 var Comacchio MC 500P, en 
helt ny borerigg for brønnboring.  
 
Kraftigere 
Comacchio MC 500P tilhører segmentet mellomstore rigger for standard 
vann- og/eller energiboring, og som er godt tilpasset norske forhold. 
– Denne modellen er en videreføring av Comacchio MC 500. Det nye 
med denne modellen er hovedsaklig at den har en kraftigere motor, 
radiostyring for alle funksjoner og en påmontert vanntank, forteller Jan 
Heskestad, produktsjef i IRM. 
 
Bedre fremkommelighet 
– MC 500P gjør stort sett det samme som sin forgjenger, men 
fremkommeligheten er langt bedre. I tillegg er det mulig å trekke en 
kompressor etter den, fordi det er montert et VBG-feste bak, forklarer 
han. 

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

forBedret Borerigg fra irm
En annen leverandør som hadde en helt ny maskin å 
vise fram på Anlegg 2011, var IRM Norge AS. 

Bedre fremkommelighet 
Produktsjef Jan Heskestad i 

IRM foran den nye boreriggen.

på over 70 cm. Bak fresen er det en renskeplog som sørger for at den 
freste grøften blir ren og tom. Den ploger ut de oppfreste massene til to 
ranker, en på hver side av grøften, som enkelt kan skuffes tilbake i grøften 
når rørene er lagt. 
– Det er ikke meningen å bruke denne på små jobber inne i hagene til 
folk, men til de lengre strekningene, sier Ånesland.  
– Med rockpigger og 110 kilowatt hydraulisk effekt på hammerhydraulik-
ken, kan den brukes i alle slags masser – også stein og fjell. 
 
optimist 
Ifølge Ånesland bør fresen, som monteres enkelt ved hjelp av HK-festet, 
helst brukes på 24-tonners gravere, men det fungerer også godt på maski-
ner ned mot 20-tonn. Han har stor tro på det nye produktet, som Maskin 
og Konsult fikk inn dagen før Anlegg 2011 åpnet dørene. 
– Vi forventer et betydelig salg, men frykter noe oppstartstreghet på grunn 
av konservatisme i bransjen. Vi har for øvrig introduksjonspris på de tre 
første maskinene – og det blir ikke i samme fylke, slår han fast.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
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– Dette er en dumper i en vektklasse som det er relativt få leverandø-
rer av. Den har dessuten svingbar dumperkasse, som gjør at massene 
kan tømmes ved siden av sporet mens dumperen står på skinnene. 
Den kan for øvrig laste hele 10 tonn, noe som er forholdsvis mye når 
det skal svinges ut til siden. Disse egenskapene gjør at denne dum-
peren passer meget godt til å brukes på jernbanen. Akkurat denne 
løsningen tror jeg vi er alene om på markedet i Norge, i alle fall fore-
løpig, sier Bjørn M. Eriksen, Hydremas salgsansvarlig i Norge
 
hydremas originaldeler
Hydrema har levert dumpere til bruk på jernbaneskinner i noen år, kan 
Eriksen fortelle, men da har andre produsenter stått for selve skinne-
hjulløsningen. 

– Nå bruker vi Hydremas fabrikkmonterte originaldeler, som er spe-
sielt utviklet for Hydrema 912 DS dumper. Disse ble introdusert på 
Bauma-messen i fjor, sier han.  
– Hittil har vi solgt seks slike dumpere, men vi har forventninger om 
å selge noen til. Det begynner imidlertid å bli relativt lang leverings-
tid på disse, fordi vi har solgt så mange dumpere generelt. Vi regner 
likevel med å selge flere av disse mot vinteren, med tanke på neste års 
bruk. 

 
Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

På skinner Hydremas salgsansvarlig Bjørn M. Eriksen foran den skinnegående dumperen 912 DS Rail.

Hydrema på skinner
Hydrema viste fram en litt annerledes maskin på Anlegg 2011, nemlig 
912 DS Rail; en dumper som kan gå på jernbaneskinner.

Se våre nyheter presentert her:

... i hundre!      1911 - 2011

WWW.GLOBUS.NO    •    62 35 66 00

Agrisjå 2011  26-28 august i Stjørdal
Dyrskun 2011  9-11 september i Seljord
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meFa 2011 granåsen

Hjertevarmt gjensyn
Maskinselger Geir Sandvik i Pon Cat synes det er gjevt at det ikke bare stilles ut helt nye maskiner på en 
anleggsmaskinmesse. Da han kom over denne Cat 922A-hjullasteren fra 1960 på MEFA 2011økte pulstakten 
raskt til oppunder 100. 

I Granåsen hadde nemlig noen tatt seg nennsomt av utstilte maskiner 
og lastebiler av litt eldre årgang også. Foruten utfasede lastebiler hos 
Johs. J. Syltern AS og Arne Hernes AS, fant en snart menneskelig ve-
teran også, Geir Sandvik hos Pon Cat, en 8 tonns Cat 922A hjullaster 
av 1960-årgang i nærheten av inngangspartiet i skianlegget.
- Dette er faktisk den aller første Cat-hjullasteren som ble tatt inn til 
Norge gjennom Pay & Brinck AS, som vi het da, og Johs. J. Syltern 
var god kunde, sier Geir Sandvik og går den nyrestaurerte maskinen 
etter i sømmene mens pulsen sakte returnerer til rundt 70 igjen.

- godt jobba
Den utstilte modellen har bakhjulsstyring og er satt opp på dekkdi-
mensjonen 12.00x24 i E3. Det er sjeldent i dag.
- Her har noen entusiastiske karer hos Syltern gjort en skikkelig god 
jobb. Det var ikke jeg som solgte den, men jag har skrudd en god del 
på nettopp denne maskinen, sier Sandvik som kom inn i Cat-systemet 
allerede i 1966 da Pay & Brinck etablerte en egen avdeling i Trønde-
lag.
- Så vidt jeg kommer på i farten var det på en måte Caterpillar som 
gjaldt i de årene hva angikk en del anleggsmaskintyper. Syltern kjørte 
i alle fall bare med Cat.

da og nå
Geir Sandvik ble ansatt som servicemann på anleggsmaskiner hos 
Pay & Brinck i 1970, og har siden blitt på sin post, nå som selger av 
anleggsmaskiner. På MEFA 2011 var han en selvsagt kontaktperson 
på Cat-standen, men lurte seg vekk en stakket stund for å ta 922A’en i 
nærmere øyesyn.

gjenkjøp
Johs. J. Syltern hadde denne maskinen i drift i mange år, men solgte 
den i 1980 ut av bedriften. Fordi den fortsatt eksisterte så sent som 
i 2007, besluttet ledelsen å kjøpe den tilbake og lot den undergå full 
restaurering ned til minste skrue, til stor glede for Geir Sandvik og 
mange andre entusiaster som besøkte MEFA 2011 i Granåsen.
- Det første oppdraget den ble satt på var å mate en steinknuser i 
Gjølga. Der ble den etter hvert oppfattet som unødvendig stor for 
oppgaven og satt til å gjøre andre ting, forklarer daglig leder i Johs. J. 
Syltern AS, Øystein Syltern.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Veterantreff Geir Selvik fikk se igjen Cat 922A-hjullasteren fra 1960 som han skrudde en del på allerede på 1970-tallet.  
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Øvrevoll kom fra Euroskilt AS til Brødrene Dahl AS 2. mai, og 
steller i det daglige arbeidet derfor stort sett med det samme som 
før. Som kjent kjøpte Brødrene Dahl opp Botneskilt i fjor og inn-
lemmet markedsføring og salg av hele den aktuelle skilt- og veisi-
kringsproduksjonen i sin egen portefølje.
- For all del, jeg hadde det kjempefint i Euroskilt, men registrerte 
storsatsingen til Brødrene Dahl innenfor et mye større og bredere 
samferdselsområde. Selskapet har etter hvert bygget opp et stort 
spekter av produkter og tjenester innrettet mot samferdsel.
Hans Petter Øvrevoll fikk lyst til å være med på det løpet videre, 
mye fordi også Botneskilt kom under den samme paraplyen. Øvre-

voll debuterte på Brødrene Dahl-stand under MEFA 2011 i Granå-
sen, der også Botneskilts utvalg var på plass.
- Fordi det også synes som om myndighetene er i gang med å satse 
enda sterkere på samferdselsbiten enn før, tror jeg også denne job-
ben vil by på mange og spennende utfordringer.
Hans Petter Øvrevoll dekker nå Brødrene Dahl i området fra Sog-
nefjorden og opp til Kristiansund, og er foreløpig alene om den 
oppgaven.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

ny, men gammel i gamet

hans Petter Øvrevoll byttet arbeidsgiver, men ikke arbeidsområde.

gammel i gamet 
Hans Petter Øvrevoll ble 
Brødrene Dahls mann fra 

Sognefjorden til Kristiansund 
fra og med 2. mai.
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meFa 2011 granåsen

Vibrasjonsplater skal jo helst vibrere så godt som råd er, men 
ikke nødvendigvis akkurat der operatøren har grep om saker og 
ting. Derfor lanserer Beck Maskin AS Weber vibroplate med vi-
brasjonsfrie håndbøyler (bildet). Ifølge Christian Beck begynner 
Weber i det små med denne nye løsningen som fort kan bli utvidet 
til flere av modellene som spenner over fire utgaver fra 70-112 
kg, og ni reverserbare modeller fra 104-900 kr. Weber vibroplater 
er motorisert med henholdsvis Honda, Hatz og Lombardini.
Kaeser Kompressorer hadde ingen rykende ferske nyheter på ver-
ken MEFA 2011 eller Anlegg 2011, men stedlig og vikarierende 

representant Roald Trænes (bildet) varslet i Granåsen om en kom-
mende høytrykkskompressor fra den tyske produsenten om ikke 
altfor lenge.
- Jeg nevner bare 15 bar og 33 m3 nå i forbifarten, så får vi se hva 
som skjer etter hvert, sier den nå pensjonerte Kaeser-idealisten 
lurt.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

viBrasjonsfritt fra WeBer

full fres 
Hos  
skjetne
Skjetne Maskin har sikret seg agenturet på Erkat freser for bruk 
med gravemaskiner. Fresene kommer i flere størrelser tilpasset 
gravere fra 3-50 tonn og er svært anvendelige på så vel asfalt, 
betong og telefast grunn, samt til rensk av tunnelvegger og -tak. 
Fresene har ifølge Tor Skjetne (bildet) stor angrepsbredde i og 
med at de kan brukes sammen med både tiltrotatorer og hk-fester.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra 
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.

Som baser for driften av vei-
nettet, riks- og fylkesveiene, 
skaffet veivesenet etter hvert 
hensiktsmessig beliggende 
tomter som ble utstyrt med byg-
ninger av forskjellige utførelser. 
Beregnet for fylkesmessig bruk 
eller mer lokalt, mest typisk for 
veivedlikeholdet, men også for 
veianlegg når dette var aktuelt i 
området. 

Av kategoriene av driftsbyg-
ninger var veisentralene de 
største enhetene. Tidligere kalt 
redskapssentral. Dette var en per 
fylke, som var veivesenets ho-
vedverksted for fylket. Veisen-
tralen var utstyrt med og hadde 
kompetanse for vedlikehold og 
reparasjoner av de fleste av vei-
vesenets maskingrupper. Dette 
var en nødvendig støttefunksjon 

for å drive en mangesidig mas-
kinpark i fylkene. Et senter for 
egenmaskindriften, også admi-
nistrativt.
 
Viktige veistasjoner 
Neste nivå av driftsbygningene 
var veistasjonene, som hver 
dekket et geografisk område 
for arbeidsdriften i distriktene. 
Det var flere veistasjoner i hvert 

fylke, men antallet varierte alt 
etter fylkenes størrelse og geo-
grafi. Områdets veimester med 
vedlikeholdsansvaret holdt til 
her. Ved veistasjonene ble det 
utført noe maskinvedlikehold 
og reparasjoner, men i omfang 
organisert forskjellig ut fra 
aktuelle behov og geografiske 
forhold. 
Videre kategorier av driftsbyg-
ninger var veigarasje og brøy-
testasjon. Førstnevnte var ga-
rasjeanlegg av varierende stør-
relse, men uten fast bemanning. 
Den andre var en stasjon for 
vintervedlikehold av en spesiell 
veistrekning, og hvis behov med 
mannskapsforlegning.
 
I bruk til 70-tallet 
Under forarbeidet med etable-
ringen av veimuseet ble forskjel-
lige sider av etatens funksjoner 
og drift gjennomgått ut fra be-
varingsaspekt, herunder drifts-
bygningene. Det ble klarlagt 
at bygningen på veistasjonen i 
Høydalsmo, i Vest-Telemark, 
var interessant i bevaringssam-
menheng. Denne veistasjonen lå 
ved hovedveien mot Åmot, Vin-
je og Haukeli, nå E-134, og ved 
veiskillet med rv. 45 mot Dalen, 
og videre til Setesdal. Denne 
bygningen ble bygget i 1938-
39, og var i første omgang i 
bruk fram til 1950-tallet. Da ble 
det reist en ny bygning og den 

nødvendig infrastruktur for 

FRa noRsk VegmUseUms samLing aV oBJekTeR 

”Høydalsmo på Norsk vegmuseum ved Hunderfossen”, en bevart distriktsveistasjon som 
også spilte en viktig rolle i aprildagene 1940. 

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

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

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

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

Vi områdesikrer i hele Norge - kort leveringstid med lager nærmest deg!WWW.OSN.NO

G    R    U    P    P    E    N

Finn din forhandler

sTaTens VegVesens 
dRiFTsBYgningeR 
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gamle ble gjort om til garasje og 
veimesterkontor, uten at det er 
gjort særlige endringer i den. I 
videre bruk til 1970-tallet. Den 
er et eksempel på veistasjonene 
som etaten bygde i 1930-årene 
til vedlikehold av kjøretøy, red-
skap og utstyr. Spesielt med den 
var at strøm fra fordelingsnett 
ikke fantes på stedet da den ble 
bygget, slik at bygningen ble 
utstyrt med en bensinmotor (på 
7 hk) som drivkraft for en lang 
hovedaksel for remdrift av flere 
verkstedmaskiner (bildet). Vi-
dere drives en el-generator for 
strøm til lys. Dette utstyret had-
de nå vært ute av drift i lang tid. 
Deler var lagret, men opplegget 
var ikke lenger komplett.
 
Fullt restaurert 
Bygningen ble demontert med 
merking av alle materialer og 
komponenter, og overført til 
museet og gjenoppført der. Den 
består av smiedel og verksteddel 
som ble tilbakeført, snekker-
verksted, og garasjedel. Oppe 
er det oppholdsrom og soverom 
som er restaurert, og lagerplass 
med trapper opp utvendig på 
begge ender av bygget. Noe 
av smieutstyret måtte supple-
res eller nylages. Det nevnte 
drivsystemet for verkstedet ble 
supplert med komponenter fra 
lignende tidligere installasjoner 
i veivesenet. Ble under gjenopp-
byggingen montert ferdig, er 
funksjonelt og vises i drift med 

dreibenk og søylebormaskin. 
Slipeskive finnes også. Det er 
også bevart en gjengemaskin for 
rørdeler, denne er nå ikke tilko-
plet drivsystemet. 
Museet legger vekt på å kunne 
demonstrere smiing her, med 
arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø 
for smeden som i virksomheten 
på 1940-50-tallet. Smeden måtte 
kunne jobbe både som anleggs-
smed (med bruk av flyttbar 
feltesse) og verkstedsmed. Byg-
ningen måler i utvendig grunn-
mål ca. 9.5 x 17.5m.

Krigsskueplass
En situasjon fra Høydalsmo 
veistasjons historie skal nevnes 
her. Det gjelder april/mai 1940, 
i sammenheng med kampene 
i Norge, Sør-Norge, etter den 
tyske invasjonen 9. april og 
den følgende framrykkingen. 
Veiområder og bruer (og jern-
baner) var i forskjellige tilfeller 
punkter som ble krigsskueplas-
ser i forbindelse med den tyske 
motoriserte krigføringen. Vei-
vesenets etablerte steder, med 
personellet, kom derved til å 
spille roller, som noen steder ble 
viktige medvirkende i det norske 
forsvaret.
Så også i Vest-Telemark, hvor 
det gjennom april-ukene ble 
organisert et betydelig norsk 
militært forsvar i Vinje, for 
veiforbindelsen til Haukeli og 
Vestlandet. Det var vurdert som 
strategisk slik situasjonen var 

blitt, og i forhåpning om norsk 
og alliert forsterkning fra vest å 
forhindre tyskernes framrykking 
i dette området. I disse forbere-
delsene ble veistasjonen brukt 
av norske soldater og veifolk, til 
våpenlager og sambandsutstyr. 
Og for veivesenets lokalkjente 
folk bl.a. til forberedelse og 
utførelse av sprengning av visse 
bruer og veipunkter. 
Den 1. mai var de tyske styrkene 
kommet oppover i fylket langs 
veilinjene og var nær fra to 
kanter, og kampene ved Vinje-
svingen fant sted 3.-6. mai.

Skildret i årbok
I disse dagene holdt det norske 
forsvaret stand, og denne striden 
er blitt en av de mest kjente og 
beskrevne i Sør-Norge. Stil-
lingen ellers i landsdelen var 
imidlertid stadig svekket, og da 
forsvarerne fikk nyheten om at 
hele Sør-Norge hadde kapitulert, 
de allierte hadde gitt opp lands-
delen, måtte det tas opp forhand-
linger om overgivelse. 
Beretning om kampene i Vinje-
svingen, sett fra veivesen-hold, 
er skrevet av Birger Sannes i 
veimuseets årbok for 1995. 
Den gjenoppbygde veistasjons-
bygningen på museet er vist 
på bildet, og fremstår her i en 
nåværende funksjon som plass 
for en maskindemonstrasjon. 
Et annet bilde er fra interiøret i 
hovedlokalet, viser bl.a. akselen 
for kraftoverføringen til remdrif-

ter til verkstedmaskinene. Og et 
bilde er fra smia. 
Bygningsnr. ved Nvm er NVM 
00-B-010.

Tekst I BjørN prEBENSEN 
Og ASgEIr ENgjOM
Foto I OlE ArVID flATMArk

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

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

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

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

Vi områdesikrer i hele Norge - kort leveringstid med lager nærmest deg!WWW.OSN.NO

G    R    U    P    P    E    N

Finn din forhandler
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Region Øst
nYTT FRa Regionene

Oslo-konferansen for 10. år på rad 
På Oslo-konferansen 1. november 2011 fokuseres det på infrastruktur og trafikk i Oslo-området, med de utfordringer som finnes for 
å optimalisere dette.
Oslo-konferansen, som arrangeres av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avd. Oslo/Akershus, avholdes i år på Thon Hotel 
Opera i Oslo.

Til konferansen inviteres representanter fra politiske partier lokalt og nasjonalt, samt beslutningstakere i organisasjoner, byråkrati og 
næringsliv. Invitasjon og mer informasjon legges ut etter sommeren.

Årets entreprenørbarnehage 2011 i Oppland  
 

MEF avdeling Oppland velger hvert år ut en ”Årets 
Entreprenørbarnehage”. Denne gang var det Fjerdum Barnehage i 
Gausdal som ble valgt.

11 skoleklare barn (av totalt 54 barn) fikk etter tur prøvd seg på litt 
”ordentlig graving” under kyndig hjelp av Pål Larsen fra Løype 
Anleggsdrift AS fra Gausdal som hadde stilt gravemaskin til 
disposisjon. 

Regionsjef for Region Øst Jan Myrvold delte ut en pengegave på kr 10 
000 til en FAU-representant som skal disponere pengegaven til å bedre 
muligheten for uteaktiviteter i barnehagen. 
Deretter fulgte en gave til i form av en tråtraktor, og is til alle barna.

Tidligere år har dette blitt gjort i barnehager på Biri, Fagernes, Vinstra, 
Otta og Jevnaker. Dette var altså den sjette barnehagen i Oppland som 
mottok denne prisen.

Anleggstreff i Halden
”Anleggstreff” i Halden arrangeres lørdag 3. og søndag 
4. september i Svingen Pukkverk, Berg Industriområde 
ved Halden. Dette er en maskin og utstyrsutstilling 
med prøvekjøring og demonstrasjoner. Alle de største 
maskinleverandørene er representert.
Den første helgen i september arrangerer MEF avd. Østfold sitt 
årlige ”Anleggstreff”. Årets arrangement er det 20. i rekken. 
Her har avdelingen gjennom samarbeid og dugnad greid å 
lage et uformelt bransjetreff for både store og små. Maskiner 

kan prøvekjøres og det vil bli demonstrasjon av utstyr. Ellers 
vil det være maskinførerkonkurranse med premier. Det grilles 
og stekes vafler i skjønn blanding med diesellukt og støv. Du 
vil også få oppleve Byrge Aspaas både lørdag og søndag ved 
12-tiden. Byrge er en fantastisk underholder med masse humor 
og latter. En opptreden du sent vil glemme.

Sett av denne helgen for en tur til Halden.
Alle er hjertelig velkomne og det er gratis adgang! 



anleggsmaskinen 7/8-201173

nYTT FRa Regionene

Region Øst

Befaringsmøte på E6 

Sjåførdirektivet – 
tilbud om obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører 
 
MEF Region Øst har i samarbeid med NLF inngått avtale om 
obligatorisk etterutdanning av yrkessjåfører.
Har du førerkort for lastebil fra før 10. september 2009 må du fornye 
førerkompetansen din.
Fristen for når etterutdanningen skal  være gjennomført avhenger 
av utløpsdato på sertifikatet. Avtalen er  inngått med Sevendal 
trafikkskole AS, Hamar og Arne E. Lundstad trafikkskole AS, Gjøvik. 
Etterutdanningen vil ta til etter at det til høsten er gjennomført 
en informasjonsmøterunde i Hedmark og Oppland. Kursene vil i 
hovedsak bli gjennomført på Hamar og Gjøvik. Tilbudet henvender 
seg derfor i første rekke til medlemmer i Hedmark og Oppland, 
men øvrige medlemmer i Regionen Øst kan også delta. Følg 
med på nettsiden til høsten både for mer informasjon om avtalen, 
informasjonsmøter og når etterutdanningen begynner.

På bildet fra venstre: Guttorm Tysnes, NLF Hed/Opp, Arne Lunstad 
,Lundstad Trafikkskole AS, Roy Myhre Sevendal trafikkskole og Jan 

Myrvold MEF.

Ut fra de siste års tradisjoner inviterte Statens vegvesen, E6-prosjektet - 
Vegforum Innlandet til ”befaringsmøte” forut for sommerferien. Denne 
gangen fikk Vegforum Innlandet anledning til å invitere til bredere 
deltagelse på møtet.
 
Mandag 20. juni var altså E6-prosjektet ved prosjektleder Tåle Stensby, 
Statens vegvesen vertskap for Vegforum Innlandets medlemmer, og en 
rekke inviterte, blant disse; stortingsrepresentanter og fylkeskommuner.

Agendaen for møtet var:
• Status/gjennomgang av fremdriften for parsellen Dal – Minnesund

På bildet fra venstre: Guttorm 
Tysnes, Vegforum Innlandet/ 
NLF, Øyvind Holemark, 
Byggelder SVV, Kai Korsen, 
styreleder NHO Innlandet, 
Bjørn Stenvold, Vegforum 
Innlandet/LO Hedmark og 
Oppland, Stig Skjøstad, NAF, 
Taale Stensby, prosjektleder E-6 
SVV, Jan M. Jansen, Vegforum 
Innlandet/NAF, Njål Føsker, 
Hedmark Fylkeskommune 
AP, Jørn Prestsæter, 
Oppland Fylkeskommune 
og Trygve Slagsvold Vedum, 
Stortingsrepresentant SP.

Bildet er tatt rett før befaringen 
av E6, Dal-Minnesund.

• Status, forberedelse og gjennomføring av ”mjøsparsellen” Minnesund – 
Labbdalen 
i kombinasjon med byggingen av dobbeltsporet jernbane.
• Mulighet for befaring, - trebroer m m.
• Drøfting av aktuelle problemstillinger.

For øvrig deltok Gunnar Gundersen, Stortingsrepresentant H, Ove 
Bergsfjord, Vegforum Innlandet/TFØ, Harald Thoresen, Vegforum 
Innlandet/NHO Innlandet, Solvår Milach Strand Vegforum Innlandet/
MEF og Jan Myrvold, Vegforum Innlandet/MEF på møtet.
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NyTT Fra regioNeNe

region Sørøst

  

Kurs høsten 2011
 
kursene for høsten er nå fastsatt. Vår region har satt opp følgende kurs høsten 2011:

fagbrevkurs anleggsfagene i Tønsberg, oppstart (fredag/lørdag) 26. - 27.08.11  
risikovurdering 20.09.11
32-timers sikkerhetskurs i Tønsberg (helg) 23. - 25.09.11
Arbeidsvarsling håndbok 051 - kurs 1 i Tønsberg 04.10.11
Arbeidsvarsling håndbok 051 - kurs 2 i Sandefjord 17. - 18.10.11
Eksamensforberedende kurs for bergsprenger i Sandefjord 21. - 23.10.11
komprimeringskurs i Tønsberg 26.10.11
Arbeidsvarsling håndbok 051 - kurs 1 i Tønsberg 09.11.11
Verneombudskurs (nettbasert) i Sandefjord, oppstart 15.11.11
juridiske kontraktstandarder (NS) i Tønsberg 21. - 22.11.11
NS 3420 (anleggsdelen) i Tønsberg 23. - 24.11.11
32-timers sikkerhetskurs i Tønsberg (helg) 25. - 27.11.11
HMS for ledere i Tønsberg 12.12.11
Arbeidsvarsling håndbok 051 - kurs 1 i Tønsberg  13.12.11

aktiviteter
 
Avdelingsstyrene har fastlagt møteaktiviteter for 
resten av året. I tillegg til styremøter er det fastlagt 
en del spesielle aktiviteter. Medlemsmøtene er blant 
annet en fin måte å få skreddersydd informasjon på. 
Er det temaer du mener vi bør ta opp, eller kanskje 
anlegg, leverandører eller bedrifter vi bør besøke, ta 
kontakt med regionkontoret eller avdelingslederen 
så jobber vi videre med dette.

Dyrsku`n, Seljord  9. - 11. september
region-/fagtur til Dublin i Irland  27. - 30. oktober
 

Buskerud:   Medlemsmøte loe rørprodukter AS, Hokksund 22. september
  Medlems-/julemøte rica park Hotell, Drammen 1. desember  
 Årsmøte Storefjell Høyfjellshotell, golsfjellet 16. - 18. mars 

2012 

Vestfold:     Medlemsmøte E-18, Sky - langangen 27. september
 Medlems-/julemøte Quality Hotel klubben, Tønsberg 15. 

desember
 Årsmøte Storefjell Høyfjellshotell, golsfjellet 16. - 18. mars 

2012
 
Telemark:   Medlemsmøte Ahlsell AS, porsgrunn 21. september
 Medlems-/julemøte Hotell Vic, porsgrunn 7. desember
 Årsmøte Storefjell Høyfjellshotell, golsfjellet 16. - 18. mars 

2012 

Buskerud:
Hagen Maskin v/Anders Hagen, røyken
øverskogen Maskin AS, Sylling
Eiker grøntmiljø AS, Hokksund

Dersom det er ønske og/eller 
behov, kan kurs arrangeres 
etter ønske uavhengig av 
kurs-katalogen. Ta i tilfelle 
kontakt med regionkontoret.

Tekno nor
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Tekno-nor AS
Myråsdalen 8, 1407 Vinterbro

Tlf: 64 97 43 43, Fax: 64 97 43 44
post@teknonor.no, www.teknonor.no

Vi representerer nå 
alle produkter 

fra Vermeer. 

www.vermeer.com

Nye medlemmer
 
Vi ønsker følgende nye medlemmer 
velkommen i MEf  (01.01. - 30.06.11):

Telemark:
Ingen nye medlemmer 
hittil i år

Vestfold:
Morten Bøvre, Stavern
pål Nyegaard AS, Tolvsrød
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Region sørøst
nYTT FRa Regionene

  

messeR og konFeRanseR 2011
3. – 4. september: Anleggstreff i 
Halden 
Arr: MEF

8.-10. september: Maxpo 11
Hyvinkää, Finland

8.-10. september: Transport 2011
Norges Varemesse Lillestrøm

9.-11. september: Dyrsku`n
Seljord
20.-22. september: Elmia Waste & 
Recycling

Jönköping, Sverige

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

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

24.-25. november 
Fjellsprengningskonferansen
Arr: NFF

2012 
24. – 26. januar: Anleggsdagene  
Arr. MEF 

6. – 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

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

MEF avdeling Buskerud/Vestfold og Brødrene Dahl 
har inngått handelsavtale for innkjøp av  
VA-produkter gjeldende fra 1. april 2011 til 31. 
desember 2013. De fører også verktøy. Det er sendt 
ut informasjon om avtalen i eget skriv. Ta kontakt 
med regionkontoret dersom ytterligere informasjon 
ønskes. 

Nye lokale handelsavtaler 
 
Avtale med Ahlsell i Telemark
MEF avdeling Telemark og Ahlsell Norge har inngått handelsavtale for 
innkjøp av VA-produkter gjeldende fra 1. mai 2011 til 31. desember 2013. 
De fører også verktøy og arbeidsklær. Ahlsell flytter i nye lokaler på Herøya 
1. september, og ønsker MEF medlemmer velkommen som kunde. I tillegg 
til en provisjon til lokalavdelingen vil det bli utbetalt to prosent bonus til den 
enkelte bedrift ved årets slutt. Det er sendt ut informasjon om avtalen i eget 
skriv. Ta kontakt med regionkontoret dersom ytterligere informasjon ønskes. 

Fra venstre: Leder i MEF Telemark Rolf Aafoskaas og områdesalgssjef i 
Ahlsell for Telemark og Vestfold Oddbjørn Karlsen med avtalen.

Avtale med Brødrene Dahl i Buskerud og Vestfold

Fra høyre: Leder i MEF avdeling Vestfold Carl C. Fon og Hege Seim hos 
Brødrene Dahl.

Fra venstre: Distriktssjef i Brødrene Dahl Inge Nyborg, leder MEF avd. 
Buskerud Knut Øynebråten, regionsjef Jørn Evensen og leder i Brødrene 
Dahl  på Gol Arnstein Dokk.
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nYTT FRa Regionene

Region Vest
Loen-dagene
Maskinentreprenørenes Forbunds fylkes-
avdelinger i Sogn og Fjordane og Møre 
og Romsdal har atter en gang gleden av 
å arrangere Loen-dagene. Årets Loen-
dager gjennomføres i helgen 23. – 25. 
september og er det 32. i rekken. Loen-
dagene er en faglig og sosial samling 
hvor det hvert år deltar 750 - 800 per-
soner og over 50 utstillere til anleggs-
bransjen.

Loen-dagene vil bli gjennomført som 
tidligere med stor utstilling, seminar, 
sosialt samvær og konkurranser for store 
og små. MEF har reservert hele Hotell 
Alexandra og Loenfjord Hotell for ut-
stillere og MEFs medlemmer.

Fredag ettermiddag og kveld blir det 
utstillingsvandring og sosialt samvær i 
hotellets danserestaurant. Under lørdag-
ens fagseminar får vi stifte nærmere 
bekjentskap med Ordfører Jenny Følling 
fra Gaular som snakker om E 39 og med 
den så kjente polfarer Børge Ousland 
som snakker om måloppnåelse. Som 
tidligere blir det også flere tilbud for 
barna med diskotek og maskinførerkon-
kurranse.

opplæringskontoret

OKAB Hordaland og Nord-Rogaland fikk tildelt 
partnerskapsprisen 2011

Åpningstider
Fredag 23. september kl 1730 - 2000
Lørdag 24. september kl 1000 - 1700
 -  Lunsj kl. 1300
 -  Ledsagertilbud kl. 1400
 -  Maskinførerkonkurranse kl. 1400 
 (påmelding i resepsjonen innen kl 1300)
Søndag 25. september kl 1000 - 1400

Påmeldingsfrist  
12. september 2011!  

Påmelding sendes eller fakses til: 
MEF Region Vest, 
Eidsvågbakken. 1, 5105 Bergen.
Telefax: 55 53 55 41  
E-post: grethe.johannessen@mef.no

NHO Hordalands partnerskapspris 2011 ble tildelt Opplæringskontoret 
for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Hordaland og Nord-Rogaland og 
tilsluttede lærebedrifter innen anleggsgartnerfaget for sitt samarbeid med 
ungdomsskoler i Bergen kommune.

NHO Hordaland begrunner tildelingen slik: 
”Opplevelse, aktivitet og kvalitet er kjennetegnet på Fagdagene som siden 
2006 har vært et tilbud til ungdomsskoleelever i bergensskolene innen 
anleggsgartnerfaget.
Mål og hensikt med samarbeidet er å gi motivert ungdom en smakebit og 
en god opplevelse i møte med de fag som medlemsbedriftene kan tilby.
OKAB Hordaland og Nord-Rogaland har hatt en sentral rolle med å 
organisere og tilrettelegge Fagdagene sammen med medlemsbedriftene, 
og her får elevene prøve seg i praktiske oppgaver med kyndig veiledning 
fra fagfolk.
Bedriftene får gjennom nyrekruttering tilbakemelding om at Fagdagene 
har hatt positiv innvirkning på valg av lærefag.”
 

Daglig leder i OKAB Hordaland og Nord-Rogaland Geir Boge mottok 
prisen på NHO Hordalands årsmøte. 
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nYTT FRa Regionene

Region midt

Fag- og kompetanseprøver
 
I disse dager gjennomføres det både fag – og kompetanseprøver 
i Møre og Romsdal. To kandidater som avla og bestod 
kompetanseprøve som anleggsmaskinførere var Kai Heggeset og 
Even Hansen. OKAB takker både bedrifter og lærekandidater for 
samarbeidet og ønsker lykke til videre!

Maskinførerkonkurranse
Øyvind Berdal fra BN Entreprenør AS vant reisegavesjekk på kr 7500.- 
i en maskinførerkonkurranse i Granåsen under MEFA 2011.

MEF og OKAB gratulerer og ønsker han en riktig god tur.

Spente, men optimistiske kandidater på en strålende dag på 
Nordvest landet.
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HUSK OPPMELDINGSFRIST for fagbrevene ca. 
15. august – gå inn på www.privatistweb.no for 
oppmelding 
   
Eksamensforberedende kurs for fagbrev 
- Anleggsfagene (56t)
Kr 13 000, - (kr 6 500,-)
V/Fordypning i Fjell- og bergverksfaget, vil siste 
samling tilsvare eksamensforberedende kurs. 
Bergen oppstart: 2. -  3. september
  30. sept -  1. oktober
  28. -  29. oktober
Siste samling: 11. -  12.  november
Tønsberg oppstart: 26. -  27.  august
  16. -  17.  september
  14. -  15.  oktober
Siste samling: 11. -  12.  november
Kristiansand Oppstart: 26. -  27.  august
  9. -  10.  september
  7. -  8. oktober
Siste samling: 4. -  5. november
  
Eksamensforberedende kurs for fagbrev 
- Gjenvinningsfaget (56 t)
Kr 19 000,- (Kr 9 500,-)
Trondheim oppstart: 9. -  10.  september
  7. -  8. oktober
  4. -   5. november
Siste samling:    25. -  26.  november
  
Eksamensforberedende kurs for bergsprenger
Kr 6 100, - ( Kr 3 050,-)
Sandefjord/ Torp 21. -  23.  oktober
Ålesund 4. -  6. november
Bergen 11. -   13. november
Gardermoen 25. -  27.  november

Bergsprenger eksamen  
Kr 750, - ( Kr 750,-)
Sandefjord/ Torp   24.  oktober
Ålesund   7. november
Bergen   14.  november
Gardermoen   28.  november

Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap
Kr 4 950,- (Kr 2 475,-)
Gardemoen 10. -  11.  november 

Beregning av mva ved arbeid på og ved veg
Kr 2 500,- (Kr 1 250,-)
Gardermoen   13.  oktober 
    
Juridiske kontraktstandarder (NS)
Kr 5 800,- (Kr 2 900,-)
Kristiansand 7. -  8. september
Oslo  21. -  22.  september
Bergen 5. -  6. oktober
Tønsberg 21. -  22.  november
Trondheim 14. -  15.  desember 

Komprimering
Kr 3 100,- (Kr 1 550,-)
Oslo   27.  september 
Kristiansand   10.  oktober
Tønsberg   26.  oktober
Ålesund   22.  november 
 
Miljøkartlegging, - sanering og avfallsplaner
Kr 7 200,- (Kr 3 600,-)
Bergen 26.-  27.  september 
  

NS 3420 (Anleggsdelen)
Kr 4 250,- (Kr 2 125,-)
Bergen 28. -  29. september
Skjetten 5. -  6. oktober
Kristiansand 11. -  12. oktober
Stavanger 2. -  3. november
Tromsø 8. -  9. november
Tønsberg 23. -  24. november 
 

Prosesskoden 
Kr 2 750,- (Kr 1 375,-)
Bodø   5. september
Gardermoen   26. september
Bergen   11. oktober
Tromsø   17. november
Kirkenes   6. desember 
   
Risikovurdering
Kr 3 000,- (Kr 1 500,-)  
Kristiansand   6. september
Tønsberg   20. september
Stavanger   4. oktober
Gardermoen   27. oktober
Haugesund   1. november
Bergen    3. november
Skei   16. november

Verneombudskurs
Kr 6 500,- (Kr 3 250,-)
Gardermoen  
Samling 1:  15.  november
Samling 2:  29. -  30.november

Arbeidsvarsling - håndbok 051
KuRS 1  
Kr 2 500,- (Kr 1 250,-)
Bodø   14. september
Tønsberg   4. oktober
Stavanger   11. oktober
Skjetten   20. oktober
Kongsberg   4. november
Tønsberg   9. november
Tønsberg   13. desember
Kristiansand   14. desember
Hamar   15. desember 

KuRS 2
Kr 3 850,- (Kr 1 925,-)
Bodø 21. -  22. september
Stavanger 12. -  13. oktober
Sandefjord 17. - 1 8. oktober
Kristiansand 27. -  28. oktober
Molde 1. -  2. november
Bergen 28.-  29. november
Gardermoen 1. -  2. desember
Trondheim 12. -  13. desember 
   
KuRS 3
Kr 1450, - (Kr 725,-)
Bodø   27. september 
 
HMS for ledere
Kr 1 500, - (Kr 750,-)
Gardermoen   4. oktober
Tronheim   21. november
Tønsberg   12. desember 

Obligatorisk overgangskurs for  
bergsprengningsledere
kr 12 000,- (kr 12 000,-)
Oslo 15. -  19. august
Kragerø 29. aug -  2. september
Haugesund 12. -  16. september
Bodø 12. -  16. september
Førde 26. -  30. september
Molde 26. -  30. september
Kongsberg 31. okt -  4. november
Bergen 7. -  11. november
Oslo 28. nov -   2. desember

Sikkerhetskurs for anleggsmaskinfører (32t)
Kr 6 000,- (Kr 3 000,-) 
Stavanger 26. -    28. august (helg)
Tønsberg 23. -  25. september (helg)
Tromsø 3. -  6. oktober
Bergen 7. -  9. oktober (helg)
Oslo 14. -  16. oktober (helg)
Steinkjer 31 okt. -  3. november
Trondheim 7. -  10. november
Oslo 14. -  17. november
Kristiansand 18. -  20. november (helg)
Molde 21. -  24. november
Tønsberg 25. -  27. november (helg)
Alta 12. - 1 5. desember
  

Lovpålagte kursKompetansehevende kurs

Nettbasert kurs

Eksamensforbredende kurs

Pris for  
MEF-medlemmene  
er opgitt i parentes.  

Eksempel: Pris 1 000,- 
Medlem (500,-)

nYTT FRa Regionene

Region nord
40 års jubileum MEF avdeling Troms
 
MEF avdeling Troms ble i disse dager dannet for 40 år siden. Denne begivenheten er selvfølgelig viktig å markere. Derfor arrangeres det 40 års 
jubileum kombinert med høsttreff 7. - 9. oktober 2011. Velkommen til en flott jubileumshelg i Tromsø. Påmelding gjøres til Tone Mack på tlf 77 
62 44 22 eller tone.mack@mef.no  

Høsttreff MEF avdeling Nordland
 
16. – 18. september braker det løs i Lofoten. Det årlige høsttreffet går av stabelen i Svolvær. Velkommen til ei flott faglig og sosial helg.  
Påmelding gjøres til Tone Mack på tlf 77 62 44 22 eller tone.mack@mef.no   

Lærlinger
 
Vi har fremdeles elever i systemet som har behov for læreplass. Ta kontakt med oss her i OKAB Region Nord, www.okab.no, så skal vi være 
behjelpelig med å formidle kontakt. 

Anleggsmaskinsentralen  
www.anmas.no  

for leie og utleie av maskiner og utstyr 
Anleggsmaskinsentralen, 2680 Vågå Tlf: 46 80 70 30 www.anmas.no  post@anmas.no  

Feil arbeidsgiver
I reportasjen i forrige utgave av Anleggsmaskinen fra det overraskende funnet av en kabelkum i Granåsen skiarena, kom vi i skade for å skrive at 
prøvenemndleder Ivar Strand jobber hos Grunnarbeid AS i Ranheim. Alle vet selvsagt at Ivar Strand til daglig jobber hos Johs. J. Syltern AS i Åfjord. Vi 
beklager glippen. 

Ny midihjulgraver
PW98MR-8 (bildet) er Komatsus nyeste skudd på stammen av 
midihjulgravere, og oppgis til å være den eneste i sin klasse med 
kort hekk akkurat nå. Med sine 9,8 tonn og 69 hk motor er maskinen 
bygget i Italia med lastkjennende hydraulikk, automatisk tomgang, 
eco-meter og innstillingsmuligheter for fem arbeidsmodus, ifølge en 
pressemelding fra Hesselberg Maskin AS. Hjulgraveren kan utstyres 
med to ulike bom/stikkelengder, frontskjær og utriggere og en rekke 
tilkoplinger for ekstraredskaper. Hytta oppgis å være er tilpasset de 
aller seneste ROPS-reguleringene og skal by på utmerket sikt rundt 
baut.

Ny Toyota Hilux
Toyota tar nå opp kampen om hegemoniet i pickup-klassen. Nye Hilux 
har fått nytt interiør i personbilklassen (bildet), nytt utvendig design 
og 2WD-utgaven får økt motorytelse med 24 ekstra hestekrefter til 
144 og 343 Nm i dreiemoment. Samtidig oppgis at drivstofforbruket 
er redusert med 1 desiliter til 0,73 liter på mila. Fronten har fått ny 
grill og lyktelayout, nytt panser og ny støtfanger. Fremre og bakre 
hjulbuer er nydesignet og visuelt tilpasset både 15 og 17” felger/
dekk. Oppgraderingene innebærer at 2WD og 4WD-modellene nå har 
tilnærmet like karosserier. Det nye Hilux-programmet for 2WD/4WD 
omfatter valg mellom tre karosserityper, to motorer og manuell eller 
automatisk girkasse, Bilene slippes i Norge i november.



HUSK OPPMELDINGSFRIST for fagbrevene ca. 
15. august – gå inn på www.privatistweb.no for 
oppmelding 
   
Eksamensforberedende kurs for fagbrev 
- Anleggsfagene (56t)
Kr 13 000, - (kr 6 500,-)
V/Fordypning i Fjell- og bergverksfaget, vil siste 
samling tilsvare eksamensforberedende kurs. 
Bergen oppstart: 2. -  3. september
  30. sept -  1. oktober
  28. -  29. oktober
Siste samling: 11. -  12.  november
Tønsberg oppstart: 26. -  27.  august
  16. -  17.  september
  14. -  15.  oktober
Siste samling: 11. -  12.  november
Kristiansand Oppstart: 26. -  27.  august
  9. -  10.  september
  7. -  8. oktober
Siste samling: 4. -  5. november
  
Eksamensforberedende kurs for fagbrev 
- Gjenvinningsfaget (56 t)
Kr 19 000,- (Kr 9 500,-)
Trondheim oppstart: 9. -  10.  september
  7. -  8. oktober
  4. -   5. november
Siste samling:    25. -  26.  november
  
Eksamensforberedende kurs for bergsprenger
Kr 6 100, - ( Kr 3 050,-)
Sandefjord/ Torp 21. -  23.  oktober
Ålesund 4. -  6. november
Bergen 11. -   13. november
Gardermoen 25. -  27.  november

Bergsprenger eksamen  
Kr 750, - ( Kr 750,-)
Sandefjord/ Torp   24.  oktober
Ålesund   7. november
Bergen   14.  november
Gardermoen   28.  november

Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap
Kr 4 950,- (Kr 2 475,-)
Gardemoen 10. -  11.  november 

Beregning av mva ved arbeid på og ved veg
Kr 2 500,- (Kr 1 250,-)
Gardermoen   13.  oktober 
    
Juridiske kontraktstandarder (NS)
Kr 5 800,- (Kr 2 900,-)
Kristiansand 7. -  8. september
Oslo  21. -  22.  september
Bergen 5. -  6. oktober
Tønsberg 21. -  22.  november
Trondheim 14. -  15.  desember 

Komprimering
Kr 3 100,- (Kr 1 550,-)
Oslo   27.  september 
Kristiansand   10.  oktober
Tønsberg   26.  oktober
Ålesund   22.  november 
 
Miljøkartlegging, - sanering og avfallsplaner
Kr 7 200,- (Kr 3 600,-)
Bergen 26.-  27.  september 
  

NS 3420 (Anleggsdelen)
Kr 4 250,- (Kr 2 125,-)
Bergen 28. -  29. september
Skjetten 5. -  6. oktober
Kristiansand 11. -  12. oktober
Stavanger 2. -  3. november
Tromsø 8. -  9. november
Tønsberg 23. -  24. november 
 

Prosesskoden 
Kr 2 750,- (Kr 1 375,-)
Bodø   5. september
Gardermoen   26. september
Bergen   11. oktober
Tromsø   17. november
Kirkenes   6. desember 
   
Risikovurdering
Kr 3 000,- (Kr 1 500,-)  
Kristiansand   6. september
Tønsberg   20. september
Stavanger   4. oktober
Gardermoen   27. oktober
Haugesund   1. november
Bergen    3. november
Skei   16. november

Verneombudskurs
Kr 6 500,- (Kr 3 250,-)
Gardermoen  
Samling 1:  15.  november
Samling 2:  29. -  30.november

Arbeidsvarsling - håndbok 051
KuRS 1  
Kr 2 500,- (Kr 1 250,-)
Bodø   14. september
Tønsberg   4. oktober
Stavanger   11. oktober
Skjetten   20. oktober
Kongsberg   4. november
Tønsberg   9. november
Tønsberg   13. desember
Kristiansand   14. desember
Hamar   15. desember 

KuRS 2
Kr 3 850,- (Kr 1 925,-)
Bodø 21. -  22. september
Stavanger 12. -  13. oktober
Sandefjord 17. - 1 8. oktober
Kristiansand 27. -  28. oktober
Molde 1. -  2. november
Bergen 28.-  29. november
Gardermoen 1. -  2. desember
Trondheim 12. -  13. desember 
   
KuRS 3
Kr 1450, - (Kr 725,-)
Bodø   27. september 
 
HMS for ledere
Kr 1 500, - (Kr 750,-)
Gardermoen   4. oktober
Tronheim   21. november
Tønsberg   12. desember 

Obligatorisk overgangskurs for  
bergsprengningsledere
kr 12 000,- (kr 12 000,-)
Oslo 15. -  19. august
Kragerø 29. aug -  2. september
Haugesund 12. -  16. september
Bodø 12. -  16. september
Førde 26. -  30. september
Molde 26. -  30. september
Kongsberg 31. okt -  4. november
Bergen 7. -  11. november
Oslo 28. nov -   2. desember

Sikkerhetskurs for anleggsmaskinfører (32t)
Kr 6 000,- (Kr 3 000,-) 
Stavanger 26. -    28. august (helg)
Tønsberg 23. -  25. september (helg)
Tromsø 3. -  6. oktober
Bergen 7. -  9. oktober (helg)
Oslo 14. -  16. oktober (helg)
Steinkjer 31 okt. -  3. november
Trondheim 7. -  10. november
Oslo 14. -  17. november
Kristiansand 18. -  20. november (helg)
Molde 21. -  24. november
Tønsberg 25. -  27. november (helg)
Alta 12. - 1 5. desember
  

Lovpålagte kursKompetansehevende kurs

Nettbasert kurs

Eksamensforbredende kurs

Pris for  
MEF-medlemmene  
er opgitt i parentes.  

Eksempel: Pris 1 000,- 
Medlem (500,-)
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min dag BenjAMin Ceu og steFAn lösChl

I Rosenkrantzgate litt i utkanten 
av Drammen sentrum sitter 
Benjamin Ceu i sin Hitachi 
160W og graver en grøft like 

inntil et bolighus. Ved siden 
av står Stefan Löschl med 
feiekosten og holder oppsyn. 
Tomannsboligen tre hus lengre 

ned i veien mistet plutselig 
vannet noen dager tidligere, og 
nå er Benjamin og Stefan fra 
Drammen Drift på plass for å 
gi de uheldige beboerne vannet 
tilbake. 
 
Lekkasje under hovedvei 
 – Det viser seg at vannlednin-
gen har sprunget lekk, og det 
midt under den svært trafikkerte 

hovedveien her, sier Stefan 
Löschl og peker ut mot Rosen-
krantzgate.  
– Kommunen har valgt ikke å 
grave i selve hovedveien bare 
på grunn av vanntilførsel til ett 
hus. Det ville fått så store kon-
sekvenser for trafikkavviklin-
gen her. I stedet jobber vi med 
en nødløsning her nå, forklarer 
Benjamin Ceu. 
 – Vi graver en grøft fra det 
utsatte huset og bort til krysset 
her hvor vi står nå. Deretter 
legger vi nye rør til huset og 
kobler det på vannledningen 
som krysser under Rosen-
krantzgate akkurat her.  
 
snart vann i springen igjen 
Det er selvsagt alltid uheldig 
når man mister vannet hjemme 
– ikke minst midt på somme-
ren. Trøsten er at det blir ordnet 
opp i ganske raskt, selv under 
ferietider. 
– Dette skjedde i forrige uke, 
og vi var vel på plass her dagen 
etter, sier Löschl.  – De har nå 
vært uten vann i springen sin 

på 

VannVogna i 
drammen

navn I Benjamin Ceu (32) og Stefan Löschl (44) 
stilling I Benjamin er maskinfører, Stefan er rørlegger (vikar)
Firma I Drammen Drift KF 
maskin I Hitachi 160 W

Din leverandør av transportable kompressorer
og trykkluftverktøy

Besøk oss på stand nr. B 207
9. - 11. september

KAESER Kompressorer AS
Verpetveien 38, 1540 Vestby

Tlf. 64 98 34 00 • Faks 64 98 34 01 • www.kaeser.com
Hans-Ronald Hohlweg, Salgssjef Mobilair

Tlf. 90 54 56 75, E-post: hans.hohlweg@kaeser.com

Hva gjør man når det plutselig ikke kommer vann ut av springen i sommervarmen? 
Man kaster seg naturligvis sporenstreks over telefonen, og melder fra til de rette 
instanser. Er man heldig og bor i Drammen, dukker da en glad østerriker og en trivelig 
burmeser opp på døra og fikser saken.
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i ca. én uke, noe som selvsagt 
er lenge for dem det gjelder. 
Men vi regner med å få koblet 
på den nye vannledningen i 
morgen, så da er det snart slutt 
på tørken der inne, sier den 
opprinnelig østerrikske rørleg-
geren, som nå har gjort dram-
menser av seg. 
 
Rørlegger i Berlin 
– Jeg har bodd store deler av 
livet i Tyskland, fra 1982 til 
2000. Der jobbet jeg som rør-

legger i Berlin. I 2000 flyttet 
jeg til Stockholm, hvor jeg stort 
sett arbeidet med riving. Det 
var ikke mulig å få jobb som 
rørlegger der, da jeg ikke kunne 
språket godt nok til å begynne 
med, forteller han på et meget 
godt norsk, ispedd litt tysk/
svensk-aksent. Han snakker 
både tysk, svensk, norsk, itali-
ensk og engelsk. 
– Hit til Norge flyttet jeg i 
2004, og her har jeg jobbet som 
rørlegger hele tiden. På denne 

lille jobben er jeg innleid vikar.  
Maskinfører i Kuala Lumpur 
Benjamin Ceu kommer opprin-
nelig fra Burma (Myanmar), og 
har vært i Norge og Drammen 
i kun fem år. Også han snak-
ker særdeles godt norsk til å ha 
vært her såpass kort tid.  
 – Før jeg kom til Norge jobbet 
jeg som maskinfører i Malaysia 
i seks-sju år, stort sett i Kuala 
Lumpur, sier han. Ceu er for 
øvrig like språkmektig som sin 
kollega; han behersker både 

norsk, burmesisk, chin (mors-
mål), engelsk og malaysisk.  
– Det var mye lettere å få jobb i 
Malaysia enn hjemme i Burma. 
Jeg tok også fagbrevet da jeg 
bodde der, forteller den blide 
maskinføreren før han igjen tar 
fatt på gravearbeidene, slik at 
rørlegger Löschl snart kan ko-
ble på de nye vannledningene. 

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

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

NY MASKINHENGER

- tilhenger av norsk kvalitet

 Modell 6397

Forhandleroversikt på 
www.tysse.no

Totalvekt:	 3500	kg
Nyttelast:	 2685	kg	
Kassemål		(L/B):		 310/184	cm
Største	utv.	(L/B):	 538	/235	cm	

Modell 6428
Totalvekt:	 2600	kg
Nyttelast:	 1855	kg	
Kassemål		(L/B):		 310/184	cm
Største	utv.	(L/B):	 538	/235	cm	

Glade gutter Rørlegger Stefan Löschl og maskinfører Benjamin Ceu redder sommeren for beboerne i en tomannsbolig i Drammen.



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

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

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

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

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

stiftet bilag 
Leveres i format 303 x 213 mm. 

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

Annonseformater innenfor margen
1/1 side  185  x 270 

1/2 side  
Stående:  90  x  270 Liggende: 185  x  133

1/3 side  
Stående:  60  x  270 Liggende: 185  x  90

1/4 side  
Stående:  90  x  133 Liggende:  185  x  65

1/8 side  
Stående: 90  x  65 Liggende:  185  x  33

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

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

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

Betalingsbetingelser
Netto pr. 30 dager. 

pRiseR & FoRmATeR

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

AnleggsmAskinen

Bladet utformes i InDesign. Elektronisk levering: InDesign-, pdf- og bildefiler. Bilder skal være i cmyk og ha  
oppløsning på 300 dpi.
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PÅ kanTen VARIABEL MENY

Sudoku
8 7 4

3 6 8
9

4 6 3 9 5
1 7

7 3 1 5 4
4

7 5 2
6 1 5

Løsning kommer i neste nr.

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

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 06-11

Eieren av en kinarestaurant 
i London har akkurat 
giftet seg. Og bruden er 
både landsmanninne og 
jomfru. Sannheten er den at 
restauranteieren ikke er så 
veldig erfaren, han heller.

På bryllupsnatten kryper bruden 
under dyna mens den nyslåtte 

ektemannen kler av seg. Så 
kommer også han oppi senga og 
legger seg under dyna ved siden 
av sin nye kone. 
 
- My dalling, sier han,
- I know dis yo filst time and 
you velly, velly flighten. I 
plomise you, I give you anyting 
you want, I do anyting, just 

anyting you want, you say. 
- So, whatchou want?’ fortsetter 
han drevent og prøver å høres 
erfaren ut, med håp om på den 
måten å imponere sin ferske 
jomfrubrud. 
 
En ettertenksom stillhet følger, 
og han venter tålmodig - og 
med spenning på hennes ønsker: 

Hun svarer til slutt litt sjenert 
og usikker:
- I wudd like ........ nummbel 
69…. 
 
Mer ettertenksom stillhet, denne 
gangen fra hans side: 
 
- Oh, so you want beef with 
bloccoli?

VJT L3
Ferdigvare

Antivibrasjon

VSW E3 / L3
Snø / Vinter

VJT E3/L3
Hjullaster / Leddumper

VSDT L5
Stein Traction

VLTS E4/L4
Hjullaster / Leddumper

VSDL L5
Stein

VMTP E4
Dumper

VCHS E3/L3
Container Truck

Importør: Gjerde & Byhring AS, Jerikoveien 22, Oslo • tlf. 23 14 36 00

Bridgestone er verdens største produsent av anleggsdekk.
Nå øker vi kapasiteten igjen.

Kontakt oss for avtale: byhring@bridgestone.no

- Sterke Dekk



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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am krøsset

Vinneren får fem flax-lodd.

P P
P R E M I S S E R

F L Å E R R A P P E
O L M A T R O S

E T S E U T S I K T
T Ø V E R N E

K O R A L B A G A
E N G A V V I K

E Å P E N T S K R A L T
P L A N E R I N G E T S E N D E
L I N D R E D A L M A T I N E R

T E M A T I E R U S R
K O R E L E I R I D E T S
A N K L A G E O S L O A P E
K A I K A V E M E T R O P O L

V E D B E R E T T E E M B E T E
E K O R N R E I R R E S T E R

navn: 

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo, innen 6. september
merk konvolutten “Krøsset”

Løsning  
am-kryss 06-11

Vinner i juni:
Torunn Dagalid
3864 Rauland
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Medlemsmatrikkel 2011 55

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

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

Over 450 MEF-medlemmer 
 bruker MEFs internettbaserte 

 KS/HMS-system

MEF Medlemsmatrikkel.indd   55 24.03.11   15.06
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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.



VOLVO PENTA INDUSTRIMOTORER

Volvo Maskin AS 

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

www.volvomaskin.no

VOLVO MASKIN TAR OVER SERVICEANSVARET 
FOR VOLVO PENTA INDUSTRIMOTORER 

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


