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  NYHET!   MITSUBISHI L200 - 178 HK

KLASSENS KRAFTIGSTE MOTOR

TEST 2009

MITSUBISHI L200 - PICKUP MED MYE UTSTYR OG NÅ MED ENDA STERKERE MOTOR.
L200 gjør jobben sikkert, presist og med rå styrke. Den kombinerer klassens kraftigste motor, inntil 178 HK/400 Nm, 
med ypperlig fremkommelighet, god komfort og stor lastekapasitet. L200 er best på sikkerhet. Den har traction control og 
er beste pickup i Euro NCAP kollisjonstest. L200 er også eneste pickup med stabilitetskontroll (ESP), som gjør kjøreopp-
levelsen enda tryggere. Mitsubishi L200 fi kser krevende oppgaver og parkerer konkurrentene i pickup-segmentet. Lett.

MITSUBISHI L200 fra kr. 216.013,-*ekskl. mva. Fra kr. 253.900,-*inkl. mva.

For nærmeste forhandler ring 23 37 61 00



Kampanjetilbud
på smøremidler og kjemiprodukter
Fra 8. februar til 12. mars har vi kjempetilbud til alle MEF-medlemmer på utvalgte smøremidler og kjemiprodukter. 
Den ekstra rabatten kommer i tillegg til den gode rabatten du alltid har hos Statoil. 

Gjelder følgende produkter:

For mer informasjon om dine MEF-betingelser hos Statoil, gå inn på www.statoil.no/mef

For veien videre
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Nye Toyota Land Cruiser
- Kompromissløs og grenseløs

toyota.no

Veil. pris lev. Oslo: Nye Land Cruiser varebil fra kr 477 700,- . Nye Land Cruiser personbil fra kr 731 400,-Forbruk, blandet kjøring: 0,85 
l/mil. Utslipp CO2: 224 g/km. Prisen inkluderer frakt-, leverings- og registreringsomkostning kr 8 500,-. Bilen leveres med Toyota Euro-
care inkludert i prisen. Vi har også gunstig tilbud på Toyota Finansiering og Forsikring fra Toyota Financial Services. Avbildet modell er 
med ekstrautstyr. Importør: Toyota Norge AS, Boks 665, 3003 Drammen. Med forbehold om trykkfeil.

I 160 land rundt om i verden er Toyota Land Cruiser 
en sann legende. Etter 60 år med enestående egen-
skaper både på og utenfor veien, har den opp arbeidet 
seg et ubestridt rykte for god kvalitet og svært god 
fremkommelighet. Nye Toyota Land Cruiser tar frem-
kommelighet, komfort og  teknologi enda et skritt 
 videre. Nye Land Cruiser har de mest  avanserte 
 løsningene innen motorteknologi,  elektroniske 
styrings systemer, drivverk og understell. Velg mellom 
en 4,0 liter  VVT-i bensinmotor på 286 HK og en 3,0 liter 
D-4D diesel motor på 173 HK. Velkommen til prøve-
kjøring!

 terreng og på vei

terreng

antispinn
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 Besøk oss på www.basal.no 

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

Bare betong varer evig 

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

Basal Pipelifter er et nyutviklet verktøy for legging av betongrør, 
som monteres på gravemaskinens hurtigkopling. Basal Pipelifter 
gir en optimal og smidig rørposisjonering, både i retning og 
vinkel. Presisjonen ved legging av betongrør blir bedre enn ved 
andre kjente metoder. Arbeidet går raskere, alle HMS hensyn blir 
ivaretatt på en langt bedre måte. Kostnadene 
reduseres betraktlig mht grøftesikring og 
redusert opphold i grøfta!

Tryggere og mer effektiv rørhåndtering!

BASAL Pipelifter

Basal Pipelifter type 1;   DN200 – DN500mm Basal ig-rør

Basal Pipe lifter type 2;  DN300 - DN1200mm  Basal ig-rør
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LEDER

FOR
LÆRLINGER
inn i en vanskelig periode både for arbeidsoppdrag og sysselsetting, slo 
dessverre ganske hardt til. En faktor er generell mangel på oppdrag blant 

ikke så i første halvdel av desember, men som senere har bidratt sterkt til 

som denne gangen har rammet absolutt hele landet.

Det meldes denne vinteren om dyp tele i bakken så å si helt ut til 
fjæresteinene langs kysten fra svenskegrensa i sørøst til munningen av 
Grense Jakobs elv i nord. Og kulda har så langt vist liten lyst til å lempe 
på jerngrepet. Landsdeler som vanligvis aldri sliter med lav aktivitet på 
grunn av lave vintertemperaturer, er rammet. Aktuelle eksempler er fylker 
som Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Og når 
telen først har satt seg, skal det langt mer til enn et par dager med mildvær 

måttet permittere fast ansatte, og følgelig også lærlinger, permitteringer 
som i utgangspunktet overholdet ikke var vurdert som en mulighet.

Hver høst tar et stort antall lærlinger i maskinfører- og 
anleggsmaskinreparatørfagene fatt på praksisperioden ute i bedriftene. 
Lærlingene er arbeidstakere i bedriftene på lik linje med de andre ansatte, 
og omfattes av gjeldende lover og tariffer. Men denne vinteren er altså 

vær. Når alle eller enkelte fast ansatte i bedriftene av ulike grunner må 
permitteres, er det ikke til å unngå at også utplasserte lærlinger rammes. 
Lærlinger kan jo ikke bedrive den daglige virksomheten sin på egen 
hånd, og slett ikke dersom faglig leder og instruktør er blant de ansatte i 
bedriften som permitteres.

Men lærlinger er underlagt stillingsvernreglene i opplærlingslovens §4-6, 
og skal normalt ikke permitteres. Oppstår det likevel en situasjon som 
nå, der bedriften ikke har arbeidsoppdrag for å drive opplæring, eller det 
kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften ved at fagarbeidere 
må permitteres før lærlingen, må bedriften ta kontakt med OKAB før 
en eventuell permittering av lærlingen settes i verk. Læringene bør ikke 
være av de første som permitteres, men i størst mulig grad skjermes fra 
permittering så lenge som mulig.

Når OKAB er varslet om en eventuell permittering av læringer, vil disse 
så langt det er mulig bli forsøkt omplassert til andre bedrifter eller bli 
tilbudt ulike kurs.
Det er svært uheldig både for bedriftene og lærlingene dersom det lagte 
løpet i praksisperioden stopper opp på ubestemt tid uansett årsak. Slikt 
tap av læretid må innarbeides igjen før læringen kan gå opp til fagprøven 
og starte opp i full produksjon, og fører igjen til
uønskede forsinkelser både for lærlingene og anleggsbransjen som helhet.
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Årsaken var en helt ny forskrift 
fra Sjøfartsdirektoratet, der det 
går fram at all frakt av farlig gods 
som sprengstoff, diesel, bensin, 
gass og syrer fra 1. januar i år ble 
forbudt på norske ferger som ikke 
har fastmontert skumslukkings-
anlegg.

- Jeg skvatt virkelig til da jeg 

dette av billettøren på bilferga 
Sykkylvfjord, altså bare et par-tre 
virkedager før juleferien satte inn, 
seir Opstad.

Så å si hele driften ved Opstad 
Maskin AS er basert på nesten 
daglige frakter av sprengstoff fra 
basen i Midsund på Otterøya med 
de to fergene som forbinder øya 
med fastlandet.

- En av dem har altså ikke slikt 
skumslukkingsanlegg montert. 
Jeg så i den første forfjamselsen 
for meg at vi i verste fall måtte 
innstille driften på grunn av denne 
nye forskriften. Fergeselskapet 
kunne jo umulig klare å få utstyret 
montert i løpet av romjula, sier 
Karstein Opstad til Anleggsmas-
kinen.

fant Opstad ut at det kanskje ikke 
var for sent å gjøre anskrik om 
den usedvanlig korte varslings-
tiden likevel. Her måtte noe ha 
klikket i informasjonsarbeidet hos 
Sjøfartsdirektoratet, mente han, 
og kontaktet først driftssjefen i det 

lokale fergeselskapet Fjord1.
Han kunne imidlertid bare 

bekrefte at den samme meldingen 
fra direktoratet ankom hans skri-
vebord i brevs form 17. desember, 
og at den var like sjokkerende 
for rederiene som for Karstein 
Opstad. Å montere slikt kompli-
sert og kostbart slukkingsutstyr i 
løpet av juleferien på en mengde 
bilferger var jo rett og slett en 
umulighet.

-
randøren Felleskjøpet visste noe 
om forskriften som skulle tre i 
kraft allerede første virkedag etter 
juleferien.

Ferge-avhengige
Dermed valgte Karstein Opstad 

seg nettverket i Maskinentrepre-
nørerens Forbund (MEF) som 
varslingskanal, og sendte 21. 
desember en likelydende epost 
om saken til hovedkontoret og 
samtlige fylkesavdelingsledere.

Håpet var å få lagt maksimal 
faglig tyngde bak et siste utfall 
mot Sjøfartsdirektoratet om at 
en så kjapp iverksettelse av for-
skriften så å si uten varslingstid 
ville få enorme konsekvenser for 
både fergeselskapene og bedrif-
tene som rammes.

- Jeg kunne ikke bare gi 
opp, og var kanskje den eneste 
entreprenøren som visste om 

mengde maskinentreprenører 
langs kyst-Norge som er helt 

HINDRET FERGESTAN
FARLIG GODS
Daglig leder Karstein Opstad i Opstad Maskin AS skvatt skikkelig til da 

Brått på 
fastmontert skumslukningsanlegg. Sjøfartsdirektoratet ga dispensasjon i siste liten.
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ANS AV

Dispensasjon til  
oktober

-

oktober 2010.

Meldingen om dispensasjon ble lagt ut på Sjøfartsdirek-
toratets hjemmesider 28. januar, bare to dager før den nye 
forskriften om transport av farlig gods på innenriks bilferger 
skulle tre i kraft.
- Den raske responsen tyder på at direktoratet har forstått det 
urimelige i å kjøre gjennom et så omfattende prosjekt med så 
store konsekvenser på så kort tid. Når bare opptil 40 prosent 
av de mange fergene langs kyst-Norge har slikt slukkingsut-
styr montert, betyr det et stort og tidkrevende arbeid med å 
få anleggene på plass, sier Karstein Opstad.
Konsekvensene av den nye forskriften om transport av farlig 
gods er størst for ferger som inngår i det norske veinettet, 

farlig gods på lasset. Omfanget av begrepet farlig gods er 
bredt, men i entreprenørsammenheng mest aktuelt i form av 
sprengstoff og tennere, diesel/bensin og gass.
Selve forskriften er datert 12. august 2009, men fergeselska-
pet Fjord1 ble ifølge driftsjefen altså ikke varslet om den før 
17. desember. Sjøfartsdirektoratet forklarer sin egen kuven-
ding i saken med samfunnsmessige hensyn:
”Sjøfartsdirektoratet har imidlertid, av samfunnsmessige 
hensyn, funnet det nødvendig å videreføre tidligere gitte 
tillatelser/dispensasjoner for eksisterende bilferger som ikke 
tilfredsstiller kravet om skumslukkingsanlegg når den nye 
forskriften trer i kraft. Anlegget må likevel installeres innen 
1. oktober 2010, om disse bilfergene skal transportere farlig 
gods etter denne dato,” anfører direktoratet på hjemmesidene 
sine.
Det framgår også at det ikke vil være mulig å søke om nye 
dispensasjoner i perioden fram til da. 

avhengige av å frakte stoffer i 
kategorien farlig gods av ymse 
slag med ferger for å få gjort 
jobben sin. 

Dersom heller ikke de hadde 
fått informasjon om dette, er 
jeg redd det ville innebære store 
problemer overalt. Jeg har fått 
vite at bare mellom 30 og 40 
prosent av fergene langs norske-
kysten har slikt fastmontert sluk-
kingsutstyr som nå foreskrives, 
sier Opstad.

MEF-respons
Opstad Maskin AS ble etablert 
i 1972 og har for tiden åtte an-
satte. Karstein Opstad tok over 
den daglige ledelsen etter faren 
i 1999. Rene fjellarbeider utgjør 
om lag halvparten av opp-
dragsmengden med tilhørende 

sprengningsoppgaver. Bedriften 
har to borevogner i jevnlig drift.

- Vi har jo selvsagt ikke noe 
i mot at sikkerheten på fergene 
styrkes ved at det skal mon-
teres slukningsutstyr, snarere 
tvert i mot. 

Det jeg reagerte på var 
urimelig kort varslingstid som 
innebar at en stor og utsatt 
uskyldig tredjepart ville bli 
rammet, sier Karstein Opstad 
som fortsatt er imponert over at 
direktøren i MEF ringte ham på 
selveste julaften og fortalte at 
epostmeldingen hans var fulgt 
opp og at Sjøfartsdirektoratet 
var blitt kontaktet om saken.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Opstad Maskin AS er basert 

Merket Karstein Opstad og mannskapene hans frakter nesten daglig 
sprengstoff fra basen i Midsund på Otterøya til fastlandet i biler 
merket med det obligatoriske varslingsskiltet.
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MEF HAR ORDET

Anleggsdagene 2010 er over. Nærmere 800 bransjefolk deltok 

tilbakemeldinger både fra deltakere og leverandører. Vi har aldri før 
opplevd en deltakelse i denne størrelsesorden og vi er glade for at 
det nye opplegget for Anleggsdagene ble godt mottatt.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa deltok og lovet 
fortsatt satsing på vegutbygging. Samferdselsministeren sa at hennes 
departement hadde lite å gi i den kostnadsjakten regjeringen har 
startet opp for å komme innenfor handlingsregelen igjen når det 
gjelder bruk av oljepenger. Regjeringen har sagt at den i løpet av 

av oljepenger over tid skal svare til forventet realavkastning av 

statsbudsjettet for 2010 ligger vi godt over dette målet, og det blir 
spennende å se hvordan regjeringen både skal få til en reduksjon i 
pengebruken samtidig som den skal få plass til nye satsinger. 

 Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 innebærer at det skal brukes 
322 milliarder kroner til samferdsel de neste 10 årene. Vi regner 
med at regjeringen har tenkt å gjennomføre denne satsingen og er 
sikker på at samferdselsminister Kleppa kommer til å kjempe for 
dette nivået.  

Men alle vet at behovet for veg- og jernbaneutbygging er stort. 
Nivået i Nasjonal Transportplan er ikke godt nok. Derfor vil MEF 

Vi startet opp dette arbeidet i 2009 hvor vi i november arrangerte 
en konferanse som fokuserte på dette temaet. I 2010 vil vi bygge 
opp mer kompetanse på dette området. Vi vil knytte til oss 
ressurspersoner og argumentere videre for å få myndighetene til å 

jernbaneinvesteringer.

faktaleverandør i regionalt samarbeid for bedre fylkesveger.  Den 
1. januar 2010 ble 17000 kilometer riksveg overført fra staten til 
fylkeskommunene. 

I desember 2009 og i januar 2010 har MEF spurt fylkeskommunene 
hvordan de har tenkt å bruke midlene som ble overført fra staten til 
fylkeskommunene som rammetilskudd.  MEFs rapport viser at de 

som de overtok 1. januar i år. De bruker midlene som er overført fra 
Statens vegvesens budsjett til det de var ment til, nemlig veg. Mange 
fylker tar også opp lån med rentekompensasjon fra staten. Dette 
betyr at fylkene bruker ca 0,6 milliarder kroner mer på veg enn det 
som var forventet. 

Fylkeskommunene er nå blitt en nesten like stor vegutbygger 
som staten. En viktig oppgave for MEF i 2010 blir å knytte gode 
relasjoner til fylkeskommunene.

FYLKESKOMMUNENE 
– EN NY ARENA FOR MEF
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JURIDISK ANSVARSFORHOLD
VED SPRENGNINGSARBEIDER

For sprengning gjelder først og fremst spesialforskriften om 
håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Denne forskriften regulerer 
enhver håndtering av eksplosiver, slik som bruk av eksplosive 
varer til sprengningsformål eksempelvis sprengningsarbeider. 
Forskriften omfatter enhver omgang med slike varer fra varen tas 
ut fra oppbevaringssted og inntil varene er forbrukt og eventuell 
overskytende mengde brakt tilbake til oppbevaringssted eller 
transportmiddel. I tillegg inneholder forskriften bestemmelser om 
plikt til å planlegge sikkerhetstiltak for alle arbeidsoperasjoner 
før, under og etter sprengningsarbeidet.  

Både virksomhet som får satt bort sprengningsarbeide og 
utførende entreprenør skal sørge for at sikkerheten ved bruk av 
eksplosiv vare blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Virksomhet 
som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det blir 

utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk 
av eksplosive varer. Planene, som skal omfatte sprengings- og 
salveplaner m.m., skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeid 
igangsettes, være basert på risikoanalyser, og være integrert i 
overordnete planer for prosjektet/anlegget. 

Alle sikkerhetstiltak i forbindelse med bruk av eksplosiv vare 
omfattes, og er således ikke begrenset til selve sprengningen. Ved 
forutgående risikoanalyse skal det gjøres en kartlegging av alle 
farlige forhold ved sprengningsarbeidet, blant annet må det tas 
hensyn til omgivelsene og tredjeperson, samt miljøpåvirkning, 
støy, rystelser og steinsprut. 

Virksomhet som ikke selv utfører sprengningsarbeid, 
men for eksempel leier inn denne tjenesten (byggherre og 
hovedentreprenør), skal påse at utførende virksomhet ivaretar 
disse kravene om utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all 
sikkerhet ved bruk av eksplosive varer. 

I tillegg vil forskrifter i medhold av Arbeidsmiljøloven, 
særlig Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften 
være ett bakteppe for sikkerhetsarbeidet i forbindelse med 
sprengning. Disse forskriftene er generelle og gjelder uansett. 
Internkontrollforskriften retter seg mot sikkerhetsarbeidet i 
bedriften internt, men Byggherreforskriften i utgangspunktet 
retter seg mot byggherrens plikt til å ivareta sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø på arbeidsplasser i bygg og anleggsbransjen. 
Konsekvensen av byggherrens plikter etter denne forskriften er at 
de aktørene som engasjeres av byggherre eller hovedentreprenør 
plikter å etterleve de sikkerhetskrav som er stilt til byggherren.
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Dersom en byggherre eller entreprenør ikke etterlever disse 
reglene er konsekvensen bøter eller fengsel inntil to år for ledelse 
eller ansatte i bedriftene. Foretaket kan også straffes med bøter 
eller fradømmes retten til å drive virksomheten

Der byggherren er forbruker vil ikke sikkerhetsreglene gjelde 
for byggherren. Dette følger klart av byggherreforksriften 
og indirekte av sprengningsforskriften. Konsekvensen 
er at byggherren i slike tilfeller fritas for disse 
sikkerhetsbestemmelsene, slik at entreprenøren i slike oppdrag 
har et særlig ansvar for å ivareta sikkerheten ved sprengning.

Advokat
I THOMAS KOLLERØD

”

”

SmartDok er et  fullintegrert web-/mobilbasert 
system, og leveres med ferdig bransjetilpassede 
moduler; 

timeregistrering
verktøyadministrasjon
vareforbruk
kjøretøyadministrasjon
skjema/ bilder

Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende 
tilbud og demonstrasjon!

b
jo

rk
m

an
n

s.
n

o

timene
dine?

Har du kontroll på

Vårt unike system er utviklet for hele  
entreprenørbransjen, og er blitt testet 
og utprøvd i “felten”. 

Ta tidstyven med et 

eff ektivt “multiverktøy”!

www.smartdok.no Før timer
List siste timer
Verktøyadm.
Varer
Kjøretøy
Send bilde
Fyll ut skjema
Avslutt

velg

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 og 
advokatfullmektig Tone C. Gulliksen.
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NYTT FRA REGIONENE

Region Midt
Årets fagtur i Region Midt blir til Stockholm 6. – 9. mai. Vi har 
reservert plasser med avreise fra Molde, Ålesund og Trondheim og 
vi skal bo på Radisson Blu hotel i sentrum av byen. Vi legger opp til 
besøk på et anlegg i Stockholm og en tur til Volvo Maskins anlegg 
i Eskilstuna. Her er det først til mølla som gjelder og fristen for 
påmelding er 3. mars. Invitasjon er utsendt, men er det spørsmål så 
bare ta kontakt med regionkontoret!

I hele 2009 hadde vi meget bra deltakelse på kursene i regionen, og vi 
antar at lærelysten er like stor i 2010. Her er en oversikt over kursene 
for våren:

lønnsinnberetning
Skjemaet for lønnsinnberetning for 2009 er utsendt og vi oppfordrer 

blir plassert i riktig kontingentgruppe og dermed betaler riktig 
medlemskontingent til MEF/MESI AL.

OKAB Møre og Romsdal har budsjettert med at det blir tegnet 23 
nye lærekontrakter i løpet av 2010. Det som er nytt av året, er at 
det kommer ut fem lærlinger i anleggsgartnerfaget fra Gjermund-

-
rangert 32-timers sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere for blant 
annet disse elevene. 

Det er planlagt to sikkerhetskurs i Møre og Romsdal i løpet av 
2010, det første 12. – 15. april i Molde. OKAB vil også holde kurs 
i arbeidsvarsling for elevene som begynner ved Borgund til høsten. 

Arbeidsvarsling modul 2 – håndbok 051 Trondheim 1. mars
Miljøkartlegging – sanering og avfallsplaner Molde 1.- 2. mars

Krisehåndtering Trondheim 4.mars
HMS for ledere Trondheim 4. mars
Sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere Steinkjer 8.-11. mars
NS 3420 – Anleggsdelen Molde 11. mars
Anbudskalkulasjon og Prosjektregnskap Trondheim 23.- 24. mars
Sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere Molde 12.- 15. april
Sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere Trondheim 26.- 29. april
Personalhåndtering Trondheim 4. mai
Arbeidsvarsling modul 1 – håndbok 051 Trondheim 4. mai

Opplæringskontoret

Ellers er hovedfokuset også i år å tegne nye lærekontrakter, da 

pr dags dato. 

-
teringsmesser rettet både mot Vg 1 og 9. og 10. klasser, i tillegg til 
å arrangere Loen-dagene i samarbeid med OKAB Sogn og Fjor-
dane.

Årsmøtene i Sør- og  
Nord-Trøndelag
Årsmøtene for Nord- og Sør-Trøndelags avdelinger i MEF og 
OKAB ble gjennomført på Røros med bra deltakelse og god 
stemning helga 5. – 7. februar. Foruten vanlige årsmøtesaker 
hadde MEFs nestleder Jon Sellæg og advokat i MEF Erling M. 
Erstad innlegg. Ivar Nergaard var toastmaster og underholder 
til middagen på lørdag, Nergaard er blant annet kjent fra skjult 
kamera på TV Norge.
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Region Vest

Nytt styre i Hordaland. Fra venstre: Oddvar Helgesen, Ottar Skjold, 
Leder Henrik Steine, Martin Kronheim, Stine Wikholm, Johannes 
Selland, Veronika Ahmer og Anders Ekehaug. Toralv Tveit og Einar 
Skartveit var ikke til stede da bildet ble tatt.

Avdelingens leder Henrik Steine takket Vidar Raugstad t.v.  
og Agnar N. Alne t.h. for sine perioder i avdelingens styre. 

Bra aktivitet

Årsmøte Nord-Rogaland og 
Hordaland
Årsmøtet 30. januar samlet 51 personer og var et samarbeid med 
OKAB. Om kvelden var man samlet til årsmøtefest hvor 97 personer 
deltok.
Nytt styre for avdelingen ble valgt. Styret har nå fått en blandet 
sammensetting all den tid kvinnene i MEF gjør sitt inntog i 
avdelingenes styrer. 

I Region Vest så er det bra aktivitet selv om kulden nå har vært 
langvarig. Det var gledelig å se at Miljødepartementet endelig ”slapp” 
grepet og lot IKEA starte byggingen av sitt nye varehus på 35000 
kvadratmeter. Her skal også bygges parkeringsplasser til 1200 biler 

og åtte busser. Oppstarten av byggingen skjedde over nyttår og det er 
MEFs medlemsbedrift Vassbakk & Stol AS som har arbeidene.

Denne byggingen medfører også at det skal bygges nye rundkjørin-
ger og nytt to plans kryss på Nyborg. Dette forventes ferdig i 2012. 

MESSER OG KONFERANSER 2010
endring
Storefjell Hotell. Arr. NFF

Holmekollen Park Hotel 

Expocenter Moskva

München

20. april: NFF Temadag 
Oslo

Arr. NFF

Stavanger

Kongsberg 

anleggsmesse 2010
Tromsø
Arr: Nordnorske Entreprenørers Service - 
organisasjon (NESO) og MEF

Arr: MEF 

Seljord

24. – 26. september: Loen-dagene
Arr: MEF

Norges Varemesse, Lillestrøm
Arr. Meknet

Arr. MEF

Shanghai, Kina
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nyttig informasjon. Pålogging via www.mef.no + ditt medlemsnummer. Ta kontakt hvis du har problemer med pålogging.

Avdeling skog

Årsmøte
Programmet for skogavdelingens 
årsmøtehelg 19.- 21. februar 
i Bergen er nå sendt alle 
medlemmer. Foruten behandling 
av formelle årsmøtesaker inviteres 
skogstyret til fagdebatt av om 
blant annet piggvalseskader på 
tømmer slik dette fremkommer i 
tømmermålingens reglement. 

Norsk Standard Skog
Den etterhvert mye omtalte NS 8432 Skog ble på begynnelsen av inneværende år endelig formelt godkjent i 
Standard Norge. Med dette settes foreløpig sluttstrek for et arbeid i skogstyrets regi som startet opp allerede 
2006. På kort sikt er det en milepel at partene ble enige om kanskje det vanskeligste tema i forhandlingene, 

lengre sikt må man vurdere en slik standard ved at de øvrige bestemmelser etter hvert blir innarbeidet 
som en del av skogbrukets kontraktskultur. Slik skogstyret vurderer dette vil NS 8432 være et stort skritt i 
riktig retning for et mer ryddig forhold mellom entreprenør og oppdragsgiver. Jobben framover blir å gjøre 

landet rettet særlig mot medlemmer.

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!

Årsmøte
Årsmøtet ble avviklet 12.-13. februar i Oslo. Foruten behandling av 
formelle årsmøtesaker inviterte brønnborerstyret til påfølgende åpent 
fagtreff for borebransjen. Gjennom ulike eksterne forelesere fra NVE, 

peleveileder med mer. 

Oppgaveplikt
Brønnboreravdelingens styre har avgitt høringssvar til Olje- og 
energidepartementet vedrørende NGUs forslag til revisjon av hele 
regelverket for oppgaveplikt for brønnboring og hydrogeologiske 
rapporter. I forslaget går NGU vesentlig lengre enn hva dagens 

Brønnboreravdelingens styre har i sitt høringssvar gitt uttrykk for stor 
skepsis til at NGU i henhold til sitt eget forslag skal tiltransporteres 
blant annet tilsynsoppgaver overfor brønnborerbransjen. 
Brønnboreravdelingen har orientert øvrige hydrogeologiske 
miljøer innen forskriftens omfangsbestemmelse om sitt syn på 
myndighetsrapportering av bore- og miljødata.

Brønnboreravdelingen deltar i foreningen Norsk Vann som er bredt 
sammensatt av både offentlige og private institusjoner og medlemmer. 
Neste møte i denne foreningens regi er satt til 28.-29. april på Hamar. 
Temaet vil være regelverk for grunnvannsutnytting, dvs. brønnboring. 
Seksjonskontoret oppfordrer medlemmer til å melde seg på når det 
endelige programmet foreligger.

Boreoperatør
Seksjonskontoret har satt i gang et utdanningsopplegg for rekruttering 
av nye boreoperatører. I godt selskap med Stjørdal tekniske fagskole 
jobbes det med videre utarbeidelse av læreplaner på videregående 
nivå. Brønnboring er et relativt smalt og spesialisert fagfelt slik at 
man avpasser et pensum i forhold til tilstøtende fagfelt innen fjellfaget 
- anlegg. Slik det ser ut vil lengden på et studie strekke seg inntil 12 
måneder. 

Energiattest
Stortingets vedtak om energimerking gjelder nå for boliger. Slike 
energiattester kan utstedes på grunnlag av opplysninger om huset og 
det oppvarmingssystemet som er installert. Fra sommeren gjelder 
slik merking med energiattest også ved salg, utleie og nybygging. 
Formålet med attesten er at det ved kjøp etter leie skal være lettere å 
få oversikt over energibehovet i huset. Energiattest gir også innspill 
om hva som eventuelt kan gjøres for å bedre energiforbruket i 
boligen, og attesten kan dermed øke folks bevissthet om energibruk i 
boliger. En slik attest med oppvarmingsmerke forteller også hvordan 
hus og vann er varmet opp og er ment å stimulere til økt brukt av 
blant annet varmepumper, noe som igjen sikkert ”varmer” mange 
brønnborere. Attester skaffer du dine varmepumpekunder enklest ved 
å anvende linken til NVE, www.energimerking.no

Avdeling Brønn- og spesialboring 
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Leverandørtorget
Det er stor interesse for Avfallsdagene 2010 og Leverandørtorget 
på Holmenkollen Park Hotel Rica 3. og 4. mars. Utstillingen i 

leverandører av utstyr og tjenester. Det knytter seg stor spenning 
til foredragene i år, med interessante bransjeproblemstillinger og 
informasjon og befaring i et utfordrende og nytt Holmenkollen-
anlegg. Dette blir to matnyttige dager med påfyll av kunnskap, 
samvær med bransjekollegaer og et stemningsfullt hotell. 
Programmet og påmelding er på www.mef.no.

Årsmøte avd. GA
Årsmøtet på MEF-huset 2. mars.starter klokken 18 med besøk av 
styreleder Arnstein Repstad, kompetansesjef Fred Arild Gyldenås i 
tillegg til avdelingens tillitsvalgte og medlemmer. Det serveres en 
hyggelig middag med spekemat, pølse og lompe, samt servering i 
”årets drammeglass”.
Tradisjonen tro inviteres medlemmene til årsmøte dagen før 
Avfallsdagene.

Avfallsdagene 2010

Gjenvinningsbransjens 
viktigste møteplass

Holmenkollen Park Hotel Rica, 
Oslo 3. og 4. mars 2010

Holmenkollen nasjonalanlegg
– en spennende utfordring

Kampen om ressursene 
– energigjenvinning eller 

materialgjenvinning

Energistrømmen fra avfall 
til gjenvinning 

– muligheter, marked og metoder

Stø kurs mot kollaps 
– sosialfilosofiske 

betraktninger om miljø

Leverandørtorget
– produkter og prosesser

I NRK1 Kveldsnytt og i NRK2 Spekter har det vært innslag 
om avfallstransporten til Sverige, framstilt som forårsaket av 
norsk forbrenningsavgift. Temaet var også oppe i spørretimen i 
Stortinget 3. februar hvor statsråd Terje Riis-Johansen svarte på 

og KrF. 
Statsråden gir uttrykk for at det er viktig å tilrettelegge for at 
avfallet brukes i Norge og at det utbygges for fjernvarme. Avgiften 
vil bli vurdert fram mot Revidert nasjonalbudsjett. Han har også 
sett at prisforskjellen ikke bare dreier seg om avgiften, men 

også om svenskenes kapasitet. På spørsmål om å øke avgiften på 
deponering for å frigjøre mer avfall, svarte statsråden et klart ja.
Debatten ser ikke ut til å innholde noe om hvorfor kostnadene 
på levering til norske anlegg er så høy og sterkt varierende. Og 
heller ingen ting om at sluttbehandlingens viktigste effekt er større 
oppmerksomhet på materialgjenvinning. Hvilket er et uttalt mål i 
EUs avfalldirektiv og i norsk miljøpolitikk.

og olje- og energiministeren 18. februar for å diskutere 
forbrenningsavgiften.

www.okonomi-deler.no    post@okonomi-deler.no

Telefon 69 10 23 00Hydraulikksylindere til mange formål.
Tippsylindere med Nitril pakninger. Maks trykk 175 bar.
Standardsylindere fra Ø32 til 100 mm. 200-210 bar.
Bremseylindere ,vedklyversylindere samt enkel- og
duplostag fra Byberg. For mer info. se vår hjemmeside.
Kvalitet produsert i Norge, Sverige og Italia!
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Sikting og sortering

Pengesummen var premien til vinneren av en radiokonkurranse der det 
gjaldt å uttale navnet til verdens angivelig største leverandør av kontor-
rekvisita, Staples, riktig.
Konkurransen er kjørt på den kommersielle radiokanalen i forbindelse 
med at et større kontorrekvisita-selskap har skiftet navn til nettopp Stap-
les.
For Line Haugene er sjekken på den halve millionen inngangsbillettet til 
planlagte studier i hjemtraktene.
- Denne sjekken sikrer ingeniørstudiene jeg planlegger å komme i gang 
med i Porsgrunn til høsten, sier Line Haugene etter å ha blitt overøst av 
sjekk, blomster og masse gratulasjoner under en enkel, men høykonsen-
trert seremoni ved Staples-forretningen på Alnabru ved Oslo nylig.

Samboer på laget
Det er forretningene i Binders-kjeden og tidligere Andvord Tybring-
Gjedde og Corporate Express som fra 1. februar skiftet navn til Staples. 
Radiokampanjen var et ledd i denne markeringen, og der altså Line kastet 
seg på for å prøve lykken.
Line som få dager etter vinnerfesten fylte 21 år, jobber som ”hjelpemann” 
i Bjørn og Øyvind Tveter AS. Samboeren Ole B. Andersen er anleggsfor-
mann i samme bedrift, utdanner seg for tida som anleggsleder gjennom 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og går MEFs mellomlederskole 
dette året.

Så langt er ikke Line kommet ennå.
- Jeg jobber i grøft, kobler rør, krafser, kjører dumper og bidrar der det er 
bruk for meg, sier Line som elsker jobben sin på det 33 personer sterke 

og VA-anlegg som noen av de viktigste oppdragstypene. 
Det hører med til historien at Bjørn og Øyvind Tveter AS fra før var er 

Line tror hun aldri kommer til å glemme.

Tekst 
ITURID BRÅTHEN
SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
ITURID BRÅTHEN

VINNERSJEKK SIKRER
STUDIENE
“staples” korrekt, og ble 500.000 kjappe kroner rikere.

Vinner Line Haugene med vinnersjekken 

Norden-sjefen i Staples, Bjørn Maarud.
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Ulvsundavägen 106 C, BROMMA
Post Box 147, 162 12 VÄLLINGBY

+46 -8-579 707 80/+46-70-619 9

SRCC
Metso
Finlay 

Keestrack
Kleemann

Powerscreen
Sandvik / Extec
Sandvik / Fintec

Maximus sorteringsverk
2 og 3 dekk / Grovsorterere

Mobile Transportbond

Reservedeler, slitedeler til alle typer knusere.
Leasing av knusere og sorteringsverk.

Spør oss først!

Krossning & Sortering SRC Ltd
Masugnsvägen 30, 169 87 BROMMABox 20203, S-161 02 BROMMA

Tel. +46 - 8-579 707 80 / +46 - 70 619 9780
www.krossning-sortering.com

Spesialist på brukte knuse- og 
sorteringsverk fra

Abonner på Anleggsmaskinen!
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MASKINDRIFT I TSJAD

ELMIA WOOD

VOLVO XC60

Snart halvveis 
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Nr. 10-2009 50. ÅRGANG
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LOENDAGENE

HISTORISK GRAVING

SLANGER I SYSTEM

ANLEGGS
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Sikrere til 
Gaustatoppen
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Nr. 11-2009 50. ÅRGANG

ABS TB016 HYBRID

ARBEIDSSIKRING

DEBUT FOR VALMET 931
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VELREGISSERT VEIÅPNING

GANGBRU OSLO S

BUSS UNDER BJØRVIKA

Nr. 9-2009

Tunnelsyn 
i Trøndelag
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Nr. 5-2009
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VM-DELTAKELSEN SIKRET

NYE MOTORER I VENTE

UTSTILLINGSVÅREN

CE-skiltet
 kom i posten

n Navn: ____________________________________________

n Adresse: ____________________________________________

____________________________________________

Ja! Jeg vil abonnere på Anleggsmaskinen. 
Jeg bestiller ett års abonnement for 540 kroner.

Skriv en e-post til am@dbpartner.no, eller send denne slippen til DB Partner AS, 
Postboks 163, 1319 Bekkestua

ANLEGGS
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NY STATSSEKRETÆR

NOSTALGISK MASKINTEST

ANLEGGSDAGENE FORNYES

Nr. 12-2009 50. ÅRGANG

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
ANLEGGS
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34
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LANGFINGRET GRAVEJOBB

TOYOTA LANDCRUISER

TOK TYVENE MED GPS

Iskald start
på 2010

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

 Nr. 1-2010 51. ÅRGANG

1 år - 11 utgivelser - for bare 540,-

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

Vår minste 
er blitt et nummer større.

+46 (0)346-605 15 · www.gremo.com



Anleggsvirksomhet

STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

12 prosent nedgang i bygg 
og anlegg

og anleggsvirksomheten med 6,8 milliarder kroner 

eller nærmere 12 prosent sammenlignet med 

samme periode i 2008.
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Omsetningen gikk ned innenfor alle næringshovedgruppene i 5. 
termin (september-oktober) sammenlignet med ett år tidligere. Størst 
nedgang hadde bedriftene i næringshovedgruppen bygging av vann- 
og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon. 
Nedgangen her var på nærmere 20 prosent. Det ble i alt omsatt for 52 
milliarder kroner innenfor bygge- og anleggsvirksomheten i 5. termin 
2009.

Totalt omsatte bygge- og anleggsvirksomheten for nesten 221 
milliarder kroner i perioden januar-oktober 2009 og omsetningen sank 
med 30 milliarder kroner, eller 12 prosent i forhold til samme periode 
året før. Den største næringshodegruppen, oppføring av bygninger, 
gikk mest ned med 16 prosent.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

Kilde: SSB

Skogsmaskinindeksen

renteøkning og fører til en tilnærmet uforandret indeks sammenlignet 
med forrige kvartal.

ANLEGGSMASKINEN 2-1020
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Gå ikke glipp av MEFs 
Veterantreff 2010!

Eksklusivt tilbud til veteraner i MEF
14. – 21. september 2010 i Ungarn

Årets Veterantreff – det 16. i rekken – legges til Ungarn, hvor vi blant annet skal be-
søke den vakre hovedstaden Budapest og Sentral-Europas største innsjø, Balaton-
sjøen.  Alle MEF-medlemmer (inkl. ledsagere) som har vært 20 år eller mer i bran-
sjen er velkomne til å delta. 

MEFs Veterantreff er et av årets høydepunkter for mange deltakere. Her møtes 
bransjekollegaer på tvers av regioner, kontakter knyttes og relasjoner pleies. På 
årets Veterantreff vil vi også tilby to små fagseminarer, som vi tror vil være av inter-
esse. Informasjon om disse og programmet for øvrig vil dere motta medio mars.

Det vil i år kun bli arrangert én tur og maks antall deltakere er 70 personer. Påmel-
dinger registreres etter først-til-mølla-prinsippet, og du kan forhåndsreservere plass 
allerede nå ved solbjorg@escapetravel.no.

Ønsker du mer informasjon om turen kan du kontakte Bjørg Fossum i MEF på tele-
fon 22 40 29 10/913 19 289 eller Solbjørg Brandsgård i Escape Travel på 
telefon 22 01 71 76.

Velkommen til årets Veterantreff!
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www.botneskilt.no

Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 06 66 00/941 SKILT
Faks 33 05 34 80 - post@botneskilt.no

Våre kunder mener vi er best på service!

SKUFFE
MAT

Krøllfri luftslange
Montering av dette vridbare leddet mellom 
lufttrykkverktøyet og luftslangen sørger for 
krøll- og tvinnfri håndtering av redskapen. 
Swivel Connector kan vris 360 grader om sin 
egen akse og holder fortsatt helt tett, melder 
leverandør Relekta AS.

Ny hos Motorsalg Svenske vibroplater
H&H Maskin AS er nylig blitt norsk importør av Swepac vibroplater 
som produseres i Ljungby i Sverige. Sortimentet spenner fra 
beskjedne 75 kg med enfas 230V motor og en rekke varianter fra 50-
700 kg med bensin/dieselmotorer (bildet).

Motorsalg AS har ansatt Ingar Haugen (46) som ny distriktssjef 
for Østlandet. Haugen har erfaring som maskinfører, servicemann, 
distriktssjef og avdelingsledelse innen anleggsrettet arbeid, og 
kommer fra jobben som distriktssjef hos Hako Maskin AS på 
Hønefoss.
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www.botneskilt.no

Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 06 66 00/941 SKILT
Faks 33 05 34 80 - post@botneskilt.no

Våre kunder mener vi er best på logistikk!

Enda en TESS-rekord
TESS-gründerne Erik Jølberg og Olav Nygaard (bildcet) kan med 
et sluttresultat i 2009 minst 26 prosent høyere enn 2008-resultatet, 
konstatere at de står overfor nok en overskuddsrekord i selskapets 
41-årige historie. Totalomsetningen nådde 1,9 milliarder kroner, med et 
resultat før skatt på 64,8 millioner kroner. Selskapet har 106 utsalg og 
lagre i Norge, og sysselsetter over 800 medarbeidere.

Nye hos Hymax

Asbjørn Olstad og Raymond Braaten (se bilder) er ansatt hos Hymax 
AS som henholdsvis salgsansvarlig for Hyundai anleggsmaskiner og 
servicetekniker. Braaten (30) har yrkeserfaring fra lastebil, anlegg og 
truck, sist fra Toyota Truck Norge. Olstad (45) skal bistå salget i alle 
distrikter og selv dekke Oslo og Buskerud. CV’n inneholder blant 
annet 12 år med salg av Caterpillar anleggsmaskiner.

Ny tank fra Vera
Vera Tank AS har helt nylig lansert en ny og enda mindre 
transporttank, TT200, en 200 liters tank i høykvalitets polyetylen 
komplett utstyrt med pumpe, fylleslange og A60 autopistol. 
Nyvinningen utfyller behovet i størrelsen under TT440-tanken som 
nå er velkjent i markedet, og er et brukervennlig alternativ for alle 
som ser fram til å endelig bli kvitt de mange godt brukte og bulkete 
200-litersfatene,
ifølge Knut 
Evant i Vera 
Tank.
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Navn I Asgeir Engjom
Alder I 67
Bosted IGausdal
Aktuell IVerner om maskinene

Blant de bortimot 40.000 besøkende som hvert år er innom 
Norsk vegmuseum ved Hunderfossen like nord for Lil-
lehammer, har mange nær tilknytning til daglig bruk av 
motorer og maskiner. Og alle som synes å dra kjensel på 
navnet til mannen som sitter med hovedansvaret for å 
bevare museets mange maskiner, har høyst sannsynlig helt 

på norgestoppen blant landets mange motorsportsutøvere 
-

ven i gassfoten de gangene Engjom fant det for godt å henge seg fast i 
bakspeilet i en spesialpreparert Volvo av en eller annen modell, for så å 
passere like før målgang.
I 1993 pensjonerte Engjom seg selv som aktiv utøver og gikk over i mot-
orveteransenes rekker, der alt går betraktelig roligere for seg. Men som 
maskinansvarlig på bevaringsavdelingen ved Norsk vegmuseum har den 
driftige motor- og maskinentusiasten ikke tenkt å gi seg før han passerer 
70 år.
- Nei, det er ikke aktuelt. Her er det fortsatt en god del ugjort. Jeg har satt 
meg som mål å være med på anskaffelsen av de utplukkede maskinene 
og utstillingsgjenstandene vi ennå ikke har rukket å samle inn, fastslår 
67-åringen, som presiserer at besøkstallet på 40.000 også innbefatter alle 
som også har vært innom Fjellsprengningsmuseet.

Ett år før veimuseet åpnet dørene i juni 1992 var Asgeir Engjom erfaren 
bilsakkyndig ved Biltilsynet på Lillehammer. All praten om mannens 
kunnskaper og kompetanse på fagfeltet var langt mer enn bare rykter, 
og han ble utlånt til museet for å koordinere de maskinelle utfordringene 
i forbindelse med de kommende utstillingene. Da var alt på tomta ved 
Hunderfossen et eneste kaos, og mye måtte ordnes før en bred maskin-
samling skulle presenteres i en museal ramme med alt av fakta og histo-
rikk systematisk på plass.
- Siden har jeg altså blitt værende her med lederansvar for alle maskine-
nes ve og vel i utstillingen vår, sier Asgeir Engjom, og stortrives som en 
av 22 ansatte ved landets viktigste institusjon for bevaring, dokumenta-

E

PROFILEN

PENSJONSALDER INGEN
HINDRING
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”i et musealt perspektiv er 
dette en ideell plassering”

sjon og formidling av anleggsmaskinenes betydning i et samfunnsmessig 
og historisk perspektiv.  
At han fylte 67 år i romjula, har ingen betydning for arbeidsforholdet.
- Jeg er ikke blitt spurt om å gå over i pensjonistenes rekker, og ikke er 
jeg moden for det heller. Jeg har riktig nok et slitent kne etter mye hard 
medfart fra årene jeg drev aktivt med racing, men det skal mer til enn det 
for å gi avkall på en jobb jeg setter svært høyt. Maskin- og motorfagene 
var jo det jeg siktet utdannelsen min inn mot allerede som tenåring, og 
ved museet får jeg leve ut interessen hver eneste dag. Her står til og med 
en Chevrolet Six lastebil nøyaktig lik den jeg i 1952 som tiåring og helt 
ulovlig fikk anledning til å kjøre mellom Musdal og Gausdal. Jeg har 
dessuten vært så heldig å ha vært med på å skru på nesten hver eneste 
maskinen som er utstilt her, noe som også gjør det lettere å forklare de 
mange sammenhengene når jeg holder omvisning for besøkende.

Asgeir Engjom er sønn av tidligere Gausdal-ordfører Reidar K. Engjom, 
og er vokst opp på Svingvoll i Gausdal, omtrent midt i mellom Skeikam-
pen og Aulestad, gården som Bjørnstjerne Bjørnsons kjøpte og bodde på 
fra 1874. Faren ble valgt til ordfører i østre Gausdal for Arbeiderpartiet i 
1945. Han ble deretter gjenvalgt fire ganger før Østre og Vestre Gausdal 
ble slått sammen til en kommune i 1962, og fortsatte som ordfører for den 
nye felleskommunen helt til han døde i 1970.
- Min far representerte en tidsepoke da ordførere faktisk drev aktiv poli-
tikk. Han var stadig rundt omkring i bygda og sjekket at utviklingen gikk 

sin gang, og reiste nå og da til Oslo for å forsikre seg om at rikspolitiker-
nes løfter faktisk ble overholdt.
Om faren i sin tid ville vært med å kjempe for å få Norsk vegmuseum 
plassert innenfor Gausdals kommunegrenser, har ikke Asgeir Engjom 
noen formening om. Men det kan godt tenkes. Mange var interessert, og 
både Stiklestad og Tangen i Hedmark var aktuelle for etablering av mu-
seet som datidas vegdirektør Eskild Jensen var en av forkjemperne for å 
få på plass. Neimen om de mange bevaringsverdige maskinene skulle bli 
til spiker, nei!
- Museet endte her på grunn av den sentrale beliggenheten på østlandet. 
Samferdselsmessig sett har vi jo den mye trafikkerte Hovedbanen og trav-
le E6 mot Trondheim like utenfor døra vår. Og det foreligger realistiske 
planer om å få til et musealt fergeleie i tilknytning til Hunderdammen like 
nord for museet. Så i et musealt perspektiv er jo dette en ideell plassering, 
forklarer Asgeir Engjom.  

På 1990-tallet ble statlige instanser pålagt å utarbeide nasjonale vernepla-
ner innen sine respektive fagområder. Statens vegvesen opprettet mange 
arbeidsgrupper som skulle blinke ut bruer, veistrekninger, bygninger og 
maskiner med status som bevarings- og verneverdige. Asgeir Engjom 
fikk styringsansvaret for en gruppe spesialister som skulle jobbe med 
maskinene, og han er fortsatt leder i denne gruppa. Enkelte idealister 
rundt om i landet hadde sporadisk tatt vare på enkelte maskiner her og 
der, men uten at noe var satt i system. Etter mye avgrensnings- og defini-
sjonsarbeid samlet gruppa seg om maskiner og kjøretøyer med egen mot-
orkraft, men som også kan være bærere av forskjellige typer redskaper.
- Vi endte til slutt opp med 59 maskingrupper med til sammen 148 en-
keltobjekter. Museet mangler fortsatt seks til åtte enheter før alt som står 
oppført i noe som kalles Delplan 3, er komplett. Det jobbes hardt over 
hele landet for fylle opp de manglende postene. Senest nå i vinter fikk vi 
for eksempel omsider tak i en Moelven-kran. Maskintypen har satt vik-
tige spor etter seg i veivesenets utvikling, og hører naturlig hjemme her 
ved museet, sier Engjom.
De som lurer på hvordan en opprinnelig bilsakkyndig kunne ende opp i 
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en ansvarlig stilling ved en av Statens vegvesens institusjoner, får forkla-
ringen her og nå.
- Da det hele het Statens Bilsakkyndige var Vegdirektoratet overordnet 
institusjon. En omorganisering gjorde at Statens vegvesen overtok den 
rollen. Alle vi som jobbet med biltilsyn ble automatisk med over til vei-
vesenet.

gode minner fra. Martin Schanke for eksempel, som en gang på 1980-tal-
let etter målgang kom bort og plasserte laurbærkransen sin på panseret på 

-
stevne på Dal.
- Da kjørte jeg en racingrigget DAF med Renault-motor og reimdrift, og 
lå klint helt oppi bagasjelokket på den langt sterkere BDA-Escort’en til 
Schanke fra start til mål. Han sa han var så imponert over kjøringen min 
med en mye svakere motor at jeg fortjente en smak av laurbærkransen, 
gliser Engjom.
Råskinnet av en DAF til tross, det er bilmerket Volvo som hele tiden har 
ligget Asgeir Engjoms hjerte nærmest, så vel til privat bruk som innen 
bilsport.
- Det hele startet i 1967 med en Amazon 122S. Så ble det Amazon 123 
GT med 135 hk under panseret, og både israce og rally. Den virkelige 
vinnerbilen var en 1970-modell jeg kom over, og som jeg ble klassevin-
ner med og nummer to totalt i Rally Finskog i 1971. Etter hvert ble også 
motorene sterkere og sterkere. Da rally ble forbudt i Norge i 1972, gikk 
jeg over til rallycross og bakkeløp, og var ofte med og kjørte landskamper 
mellom Sverige og Norge.
Da Amazon forsvant som bilmodell i 1971, tok han etter hvert i bruk et-

142. Etter hvert klarte Engjom også å bygge den sterkeste Volvo person-

- Jeg klarte det til slutt med god hjelp fra mange underleverandører, og 

med hakeslipp.

Kombinasjonen bilsakkyndig og aktiv bilsportsutøver med sterk hang til 

satte nå og da de diplomatiske egenskapene på prøve i jobbsammenheng. 
Mang en ungdom oppsøkte ham hos Biltilsynet i den tro at det var enkelt 
å få godkjent hjemmelagde løsninger og forkjellige varianter av ombygde 
biler. Selv var jo mannen den reneste villbassen bak rattet i alle Volvo’ene 
sine!
- Spesielt var brede felger og trimmede motorer mye utbredt, og presset 
på meg var ofte stort. Jeg fant fram til egne måter å tolke regelverket på, 
så vi kom stort sett ut av det med felles forståelse for løsninger som lå 
innenfor lovverket. Om jeg var populær som bilsakkyndig vet jeg ikke, 

-

alt kom jeg vel ganske godt ut av det med et vanligvis krevende bilmiljø i 
regionen, husker Asgeir Engjom.
De grunnleggende motorkunnskapene skaffet han seg på bil-, motor- og 

seg opp i realfag som matematikk på egen hånd. Etter et års praksis hos 
en lokal VW-forhandler i Lillestrøm tok han et år hos Scania Vabis i 

på Hamar som var forhandler av nettopp Scania Vabis.
- Lenge var det personbiler som hadde interesserte meg mest. I Sverige 

øynene for anleggsmaskinene også. Fordi mitt store mål alltid var å bli 
bilsakkyndig, hadde jeg all nødvendig kompetanse da jeg startet opp som 
nettopp det på Lillehammer. Det er faktisk 44 år siden nå. Og jeg gleder 
meg til å være med på å fullføre innsamlingen av museale maskiner og 
kjøretøyer her ved Norsk vegmuseum, forsikrer Asgeir Engjom.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Arkivfoto
I PRIVAT
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JEVN SALGSTENDENS
I HELE 2009
Fjorårets samlede salg av anleggsmaskiner endte 

som det startet. 1.977 enheter mot 3.638 i 2008 ut-

gjør 54 prosent og er følgelig noe nær en halvering.

Til sammenlikning ble det solgt henholdsvis 1.930 og 1.935 maskiner i 
årene 2000 og 2002.
Maskinimportørene la i fjor til grunn at 2009-salget ville bli som i et 
normalår, altså et solid antall solgte maskiner, men på langt nær på 

maskingruppe, hjulstyrte dumpere viste oppgang på salgskurven ved økt 
salg fra 20 enheter i 2008 til 28 i fjor. 
Spredning

mot slutten av fjoråret. Tallet 2.000 var et nærliggende salgsmål for 

kvartalene, også med tanke på spredningen av maskintyper. Mønsteret fra 
tidligere år da det foregikk et såkalt ”normalt” salg, ble fulgt.
Merkbart

650 utfakturerte maskiner. Samme maskintype ble året før solgt i et 
totalantall på 1.270, så det er lett å skjønne at nedgangen så absolutt har 
vært merkbar for de mange maskinleverandørene.
Også salget av beltegående minigravere ble på det nærmeste halvert 
i løpet av fjoråret, fra 833 maskiner i 2008 til 468 i løpet av hele 
fjoråret. Andre maskintyper med vanligvis stort salgsvolum, men med 
markant redusert salg er hjullastere (725 stk. i 2008, 393 stk. i 2009), 
hjulgravemaskiner (143 stk/250 stk), minidumpere (38 stk/60 stk) og ikke 
minst veihøvler (6 stk/ 40 stk).

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Nedgang 2 Færre solgte hjullastere

Nedgang 3 Færre solgte hjulgravereNedgang 1 Færre solgte beltegravere
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MASKINTEST CASE 721E

har alt som trengs. En maskin 
som er veldig smidig i lys av størrelsen. 

OG FØRER
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RVENNLIG
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Karakterboka
Hytte
Sikt 4,5
Plass 4,0
Ergonomi 4,0
Instrumentering 4,0
Hytteklima 5,0

Hydraulikk
Følsomhet 4,0
Hurtighet 3,5
Styrke 4,0

Motor/drivverk
Transporthastighet 4,0

Service
Daglig vedlikehold 4,0
Atkomst ved service 4,5

Totalt 4,1

MASKINTEST CASE 721E

Med tanke på at maskinførere oppholder seg om lag åtte timer i mas-
kinen sin hver eneste arbeidsdag, er det viktig at man trives i hytta. 
Her har Case lykkes veldig bra. Hver eneste hytte på alle maskiner har 
sin særegne utstråling, og jeg må si at det føles veldig bra å sette seg 
inn i denne maskinen.

Hytte oppsummert
Store vinduer som rekker helt ned til gulvet gir både utmerket sikt og 
en god romfølelse. At instrumentkonsollen er såpass godt komprimert 
bidrar også til den gode sikten ut.

knotter, spaker for lasteaggregatet, rattjustering og mer til er bra plas-
sert slik at man ikke behøver ta blikket vekk fra veien eller det man 
jobber med utenfor. Dette er faktisk en veldig viktig detalj som pro-
dusenter generelt bør tenke nøye gjennom, ikke minst med tanke på 
sikkerheten.

Hytteklimaet får det aller beste skussmål. Effektiv varme og vel-
plasserte luftdyser for å bli kvitt isen på vinduene. AC-aggregatet er 
vrient å teste ut i sprengkulde midtvinters. Vi hadde mer enn nok med 
elementene utenfor maskinen.

Lydnivået i hytta spiller avgjørende rolle for et godt arbeidsmiljø. 
I denne maskinen ligger det på et behagelig nivå. Ytterligere detaljer 
som ikke er et ”must”, men som trekker opp, er en egen oppbeva-
ringsboks, koppholder og et lite avlukke for instruksjonsbøker og 
annet.

Hydraulikk
Det er alltid et godt tegn å bli kompis med en ny maskin så å si omgå-
ende. Hydraulikken er myk og følsom, og samtidig kjapp når det er 
ønskelig.

Hurtighet og følsomhet er to egenskaper som henger sammen. Om 
en maskin reagerer veldig raskt med en gang man tar i spaken, blir 

de to faktorene. På en bra maskin – som denne – smyger bevegelsen i 
gang når man tar litt i spaken. Og jo mer man tar i, jo mer øker farten, 
men følelsen er likevel til stede hele tiden. Det gjør at man har kon-
troll over hele syklusen.

Hva angår styrken var det ikke lett å teste den fullt ut. Bakken var 
totalt bunnfrossen langt ned i dypet da testen ble kjørt. Det ble i beste 
fall en praktisk snøryddingstest, og til det var styrken mer enn god 
nok.

Motor/drivverk
Motoren er en turboladet Case diesel på 6,7 liter med effekt 137 kw 
(183 hk) v/2.000 o/min. Her er det snakk om både effekt og dreiemo-
ment nok til for å utføre den jobben maskinen er tiltenkt å kunne kla-
re. Smart plassering av radiatoren bak hytta gjør at motoren er plassert 
enda lenger bak. Alt i alt gjør denne layout’en sitt til at lydnivået i 
hytta er såpass behagelig som det er.

med myke overganger til respektive lavere og høyere gir. Gratulerer 
Case! Jeg kjørte noen mil langs veien med maskinen, og den oppførte 
seg veldig bra uten gynging eller svaiing. Det betyr at ingeniørene har 
lykkes godt med vektfordelingen også.

Service/daglig vedlikehold
Med motoren plassert såpass langt bak blir servicejobben en ren for-
nøyelse. Her kommer man enkelt til turbo, startmotor, dynamo, olje-
kontroller og alt annet fordi motoren ikke lenger er inneklemt mellom 
hjulene som tidligere har vært vanlig. Det gjør igjen at hele motorluka 
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Standard 
utstyr

Tekniske data Tjenestevekt 14.500 kg
Motor Case Family IV 667TA/EED
Effekt 137 kW (183 hk) v/2.000 o.min
Hastighet 38 km/t
Skuffevolum 2.400-2.700 liter
Tipplast 12.630 kg, utsving 40 grader: 
10.910 kg
Brytekraft skuff 12.200 kg
Lydnivå hytte 72 dB(A)
Lydnivå eksternt 105 dB(A)

og bak

(Kan avvike i Norge)

Grunnpris:  990.000 kroner 
pluss avgift

kan løftes opp med et enkelt trykk på en knapp, og frilegger absolutt 
hele motoren for service.

Avslutningsvis konstaterer jeg at Case med 721E har bygget opp 
en maskin som kjennes veldig enkel, men som likevel er klart med i 
knivingen mot andre produsenter om å lage maskiner i toppklassen. 

Testfører
I RONNY LARSSON
Foto
I HARALD JONSSON
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Da Mitsubishi lanserte andregenerasjon Outlander i 2007 ble bilen raskt kåret til Norges familie-SUV

nummer 1 av en bortimot samlet norsk motorpresse. Nå er bilen oppgradert ytterligere og kan til og med til 

leveres med automatgir.

OPPGRADERING

MÅNEDENS BIL MITSUBISHI OUTLANDER
2,2 DI-D

Pris testet modell: 510.900 kroner
Motor:  2,2 DOHC Commonrail,  
156 hk/380 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 2.410/655 kg
Tilhengervekt m/brems: 2.000 kg
0-100/toppfart: 11,7 sek/198 km/t
Forbruk: 9,3-7,3-6,1 l/100 km 
(by-blandet-landevei)

SPD/Soilmec-samarbeid
Scandinavian Pile Driving AB (SPD) markerte det nye året med å 
inngå samarbeid med Soilmec Deutschland GmbH om markedsføring 
av Soilmecs borerigger og pelekraner i hele Skandinavia, ifølge en 
fersk pressemelding. Soilmec ble grunnlagt i Nord-Italia i 1969, der 
selskapet senere har utviklet og produsert en mengde maskintyper og 
tilbehør for grunnforsterkning. Til gjengjeld skal Soilmec komplettere 
sitt eget produktprogram med noe av utstyret fra SPD.

AUTOMATISK
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Bilprodusentenes kamp om tet-
plassen i SUV-markedet er en 
tilsynelatende endeløs foreteelse. 
Nye og oppgraderte varianter av 
bare to til tre år gamle modeller 
lanseres med jevne mellomrom 

Outlander gjenkjennes best på den 
nye grillen fra tidligere tider da 
Mitsubishi drev med produksjon 

samt via visuell utnyttelse av ny 
hovedlysteknologi.

Fortsatt leveres bilen med den 
velprøvde toliters-TDI’en på 140 
hk og manuell girkasse, men Mit-
subishi har denne gangen valgt 
å supplere med den oppgraderte 
motor- og automatgirkassa som 
også Peugeot-konkurrenten 4007 
og Citroen-kollega C-Crosser 
bruker. 2,2 commonrail TDI/
DOHC-motoren med 156 hk og 
380 Nm er koplet til en sekstrinns 
automatkasse som også kan sjal-
tes manuelt via dobbeltclutcher og 
rattspaker.

Utviklingen som går på å 
dele broderlig på utviklings- og 
designkostnader bilprodusentene 
imellom framgår også ved en 
nærmere ytre sammenlikning av 

de tre herværende bilene. Man 
oppdager raskt samme bilkon-
struksjon både teknologisk og 
designmessig. Mer og mer produ-
sentsamarbeid av denne typen vil 
bare fortsette, og gir mer og mer 
like biler både utenpå og under 
skallet. Hvorvidt vi liker det eller 
ei, konstaterer vi at slik er det nå 
en gang blitt. Etter en helgs kjø-
ring med Mitsubishi Outlander på 
vinterføre kan vi i alle fall fastslå 
at bilen er et vellykket produkt 
som følge av slikt samarbeid.

Nye Outlander har altså tatt 
vare på det beste fra forrige vari-
ant, og er supplert med noe nytt 
for å gjøre den enda bedre. Motor- 
og girkassealternativet hever både 
kjøreglede og nytteverdi merk-
bart. Girkassen skifter nøyaktig 
der du selv ville gjort det manuelt, 
og holder i høygir lave 1.650 
omdreininger i 90 km/t, like under 
punktet der maks dreiemoment 
slår inn. Samtidig byr girkassa på 
god motorbremseseffekt i unna-
bakker og girer suksessivt ned til 
korrekt utveksling inntil du igjen 
er klar til å trå på gasspedalen.

Det er ikke ofte vi kjører biler 
fra Østen med lange nok sitteputer 

og ordentlig korsryggstøtte. Det 
har imidlertid Outlander i fullt 

god kjørestilling, men selv kunne 
jeg tenkt meg å sitte en anelse 
høyere i kupeen og fått noe bedre 
visuell kontakt med nærområdet 
foran og ved siden av bilen.

Instrumenteringen er en vide-
reføring fra utfaset modell, noe 
modernisert og mer tydeliggjort. 
Toppversjonene har fått sorte 
skinndetaljer på dashbordet, og 
det ser heldigvis ut for at trenden 
med særdeles forstyrrende alumi-
niumsimiterte plastdekaler midt i 
førerens synsfelt inni bilene er på 
vei ut igjen.

Kjøre- og styrefølelsen i 
Outlander er både forutsigbar og 
trygg. Vi klarte ikke å provosere 
fram noen overraskelser på glatt 
vei heller, og tilbakemeldingene 
fra underlaget via rattet er pålite-
lige til å være en såpass stor, tung 
bil. Men alle spakene, bryterne 
og knottene på og like inntil rat-
tet begynner å ta mye av plassen 
som trengs for å kunne manøvrere 
fritt med bilens aller viktigste 
styreorgan. Fjæringen er behaglig 
myk helt på toppen, men har en 

fast undertone, slik at en sportslig 
kjørefølelse opprettholdes.

Rent praktisk byr Outlander 
på mange løsninger, med meng-
der av rom og avlukker til å stue 
bort både det ene og det andre. 
Bagasjerommet er blant klassens 
største sammen med Peugeot 
4007 og Citroen C-Crosser, men 
fri og bevare oss for å måtte sitte 
i de bakre setene nummer seks 
og sju som vanligvis er nedfelt 
i bagasjerommet. Vi orker ikke 
tanken på hva som vil skje med 
dem som måtte sitte der ved en 
påkjørsel bakfra, eller hvordan 
man eventuelt kommer seg raskt 
ut i en nødsituasjon.

Nye Mitsubishi Outlander 
leveres også med en ny 2,4 liters 
bensinmotor med 170 hk/232 Nm, 
klar for E85-drivstoff. Prismessig 
starter rimeligste Outlander Di-D 
på 389.900 kroner, mens de to 
tilgjengelige variantene med 2,2 
l motor og automatkasse koster 
henholdsvis 460.900 og 510.900 
kroner.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Ny Verso vare
Toyotas nye utgave av Verso som varebil var leveringsklar i Norge like over nyttår. For å 
klare varebilkravene er taket hevet både utvendig og innvendig. Ombyggingen er utviklet 
av Toyota Norge i samarbeid med Lloyds Industrier. Det hevede taket er forsterket med 

av stålrørramme og stålgitter, og utformingen i sidene tillater aktive hodekollisjonsputer. 
Varebilen kommer som 1,6 bensin VVT-i 132 hk og diesel 2,0 D-4D 126 hk. Veiledende 
utsalgspriser starter på henholdsvis 216.000 og 239.900 kroner.
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Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra 
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.MASKINELT TILBAKEBLIKK

Veivesenets egendel gjaldt blant 
annet spesielle strekninger som 
for eksempel fjelloverganger, 
med beredskapsopplegg og 
vaktordninger. For all brøytingen 
inkludert kontraktørene, holdt 
vegvesenet plogene og slitedeler, 
som i første rekke var skjærene, 
samt plogvedlikeholdet. For å 
dekke oppgaven med brøytetje-
nesten hadde vegvesenet i 1980 
listeført i alt ca. 7.200 ploger på 
landsbasis. Senere har antallet 
vært avtakende. Det var to hoved-
type grupper av snøploger, nemlig 
spissploger og diagonalploger. 
Sistnevnte bestående av utkaster-
diagonalploger, og ryddeblad 
(kommunalblad). En spesiell 
utgave av diagonalplogene som 
ble utviklet, var slapseploger.

Standard breddemål
Før 1972, gjennom mange år, ble 
det brukt en standardisert bredde 
mellom plogarmene for monterin-
gen på brøytebilens plogfeste. En 
forbindelse også kalt støtjern, evt. 
skyverammefeste. Standardisert 
breddemål på monteringen var en 

nødvendig forutsetning for å ha 
full ombyttbarhet i kombinasjo-
nen plog/bil.
I 1972 kom en detaljert standar-
disering av et forbedret feste av 
snøplog, og av visse trekk ved 
snøplogene. Dette nye festet 
besto av parallellogram mellom 
plog og bil, samt frontplaten på 
bilenes brøytefeste. Videre ble 
dimensjonene av sliteskjærene 
standardisert.
Spissplog var den gamle og 
opprinnelige form for snøplog. 
Tilbake til hestetrukne ploger byg-
get av trematerialer. Et markert 
utviklingssteg kom her i landet 
omkring århundreskiftet 1900 
med Teien-plogen, konstruert 
(patentert) og produsert av Ludvig 
Teien, Sande i Vestfold. Denne 
hadde nye tekniske løsninger for 
plogvingenes virkning i snøen. 
Det var fortsatt en trukket plog, og 
den ble i sin brukstid med i over-
gangen til motorisert trekkraft. 
Hovedbildet viser en replikabyg-
get Teien-plog.

Bilploger på beddingen
-

ken blitt en faktor, og med ønsker 
og behov for kjøring også på 
vinterveger. Utprøving og bruk 
av bilploger kom på denne tiden, 
og dette var spissploger som i en 
første fase fantes i både front- og 
bakmontert utgave. Nytt med 
plogformen (plogvingene) var at 
de var skovlformet, for å kaste 
snøen til side ved brøytingen. Noe 
som var muliggjort ved kjørefart 
av brøytebilen. Bilde nummer 2
viser museets lastebil 1919-mo-
dell, demonstrert med plog fra 
omkring 1926. Denne plogtypen 
besto først av en ving med skovl-
form foran hvert hjulspor, og ble 
så komplettert med en utformet 
spiss i midten. Dermed var den 
blitt en ”hel” spissplog. I denne 

og fjærsystem i innbyggingen 
av plogspissdelen, slik at spissen 
kunne vike noe opp og unngå å 
huke fast i vanskelige ujevnheter i 
grusvegen.
Denne tidlige plogen var et pro-
dukt fra Øveraasen, Gjøvik.

Ulike krav
Plogene ble bygget i etter hvert 

økende størrelser og kraftigere 
utgaver. Opp til store ”åpnings-
ploger”, et behov som på 
1930-tallet skyldtes at snøfresere 
ikke var kommet i bruk. Flere 
produsenter kom til, og veivesenet 
bygget også ploger selv i en del 
fylker. Det ble mange varianter 
ut av dette, med utforming av 
plogvingene, vinkler, høyde, 
(kasteegenskaper), foruten den 
mekaniske konstruksjonen. Dette 
er et område hvor det var mange 
ulike synspunkter, oppfatninger, 
erfaringer og krav blant brukerne, 
under de forskjelligartede betin-
gelser og bruksbehov rundt i lan-
det. Standardisering på plogtype 
innen distrikt, fylke eller region 
var lite gjennomførbart.
Plogenes bredde økte noe et-
ter hvert som veistandarden ble 
bedret, og også ved at maksimal 
tillatt kjøretøybredde gradvis ble 
økt.

Motgående kjørebane
Spissplogene har jo den egenska-
pen at en del av snøen som tas av 
plogen legges ut til venstre, det vil 
på vanlige veier si over i motgå-

Snøplogene i veivesenet:

GRUNNELEMENTET I
VINTERVEDLIKEHOLDET

Del 1 – Spissploger, og litt generelt

Før omorganiseringen i 2003, med opprettelsen av Mesta AS, dekket 

veivesenets egenmaskindrift år om annet ifølge driftsoppfølgingen 

i alt ca. 15 prosent av årsforbruket for snøbrøytingen, mens private 

utførte ca. 85 prosent.

NB!
Uke 8 er siste frist 
for å se utstillingen 
”Full fres” ved Norsk 
vegmuseum.
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ende del av kjørebanen. Derfor 
er plogtypen blitt mindre aktuell 
utover i tiden, og antallet har 
gått tilbake. Men noen brukes 
fortsatt der forholdene tilsier 
det. Mest vanlig brukt plogtype 
på vegnettet er blitt diagonal-
plogen.
Bilde nummer 3 er fra en fram-
visning på museet av 4 brøyte-
bilveteraner av forskjellig 
årgang, utstyrt med spissploger. 
Denne visningen var i forbindel-
se med vinterolympiadeperioden 
i 1994. 
Bilde 4 viser en spissplog i 
1980-/90-tallet med en da ny-
utviklet komponent, en krum 
skjerm framover montert langs 
øvre kant av plogvingene. Skjer-
men fanger i fart opp mye av 
overføyken ved øvre kant og 
leder denne ut til sidene. Dette 
bedrer siktforholdene for sjåfø-
ren under brøytingen.

Tekst IBJØRN PREBENSEN
ASGEIR ENGJOM

(Fotograf: ukjent)

(Fotograf: ukjent) (Fotograf: Ole Flatmark)

(Fotograf: Odd Synnes)
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Fornøyd hele veien

Hos Dekkmann får du fremdeles de beste produktene, gode priser og topp service. Du finner oss 
over hele landet. Se www.dekkmann.no eller ring 815 00 540 for din nærmeste forhandler.

Velkommen igjen!

CableBuster
din personlige 

kabelsøker

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

www.holte-electronics.no

Ta kontakt 
hvis du vil bli
agent!!
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Avfallsdagene 2010

Gjenvinningsbransjens 
viktigste møteplass

Holmenkollen Park Hotel Rica, 
Oslo 3. og 4. mars 2010

Holmenkollen nasjonalanlegg
– en spennende utfordring

Kampen om ressursene 
– energigjenvinning eller 

materialgjenvinning

Energistrømmen fra avfall 
til gjenvinning 

– muligheter, marked og metoder

Stø kurs mot kollaps 
– sosialfilosofiske 

betraktninger om miljø

Leverandørtorget
– produkter og prosesser

For påmelding og 
informasjon, kontakt:

Maskinentreprenørenes Forbund
Avd. Gjenvinning og 
avfallshåndtering

Tlf: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no
www.mef.no 
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TEMA ANLEGGSDAGENE OPPSUMMERT
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Anleggsdagene er med 2010-utgavens 770 
unike navn på deltakerlista og 55 stands på 
Leverandørmart’n blitt landets absolutt største og 
mest betydningsfulle mønstringsarena for alle 
aktørene i anleggsbransjen. I utgangspunktet 
satt arrangør Maskinentreprenørenes Forbund 

(MEF) med 735 navn på deltakerlista. MEF valgte 
i år å utvide arrangementet fra to til tre da-

ger, og innlemmet Sprengningsdagen som 
et eget element. De øvrige temaene på 

dagsorden denne gangen var vann og 
avløp, samferdsel med ekstra fokus 

forvaltningsreformen og funk-
sjonskontrakter, samt hms/ks.

UTVIDET OG

VELLYKKET
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TEMA ANLEGGSDAGENE OPPSUMMERT

Statsråden brukte mye av den 
tilmålte tiden sin på Anleggs-
dagene til å belyse den nye 
reformen, som i disse dager 
har virket i halvannen måned. 
I påvente av konsekvensene av 
reformen har anleggsbransjen 
utvist tegn til betinget opti-
misme sammen med en god del 
bekymring. Nå håper og tror 
både Johannesen og Repstad 
at utviklingen i kjølvannet av 
eierskiftet for 17.000 kilometer 
riksveinett følger kursen som 
statsråden staket ut under An-
leggsdagene.

Hovedårsaken er en helt 
fersk rapport med utgangs-
punkt i nettopp forvaltnings-
reformen, som med høy på-
litelighet konkluderer med at 
samtlige fylker i Norge unntatt 
Oslo har økt bevilgningene 
kraftig til veiformål i 2010. 
Tallene viser at så å si samtlige 
19 fylker i år skal bruke alle 
pengene de har fått overført fra 
staten, til vei. Hovedstadens 
ekstra store investeringsiver på 
veisktoren i 2009 er årsaken til 
at Oslo er alene om å velge et 
hvileår.

- Anleggsbransjen er godt 
beroliget av konklusjonene i 
rapporten. Nesten alle pengeo-

verføringene fra staten går til 
vei som forutsatt. Skepsisen 
til reformen i bransjen er nå 
vesentlig redusert, men vi må 
følge godt med i fortsettelsen. 
For MEF og MEFs medlems-
bedrifter blir det svært viktig 
å ha en god og tett dialog med 
fylkene, sier Trond Johan-
nesen.

Like stor veiutbygger
Forvaltingsreformen ble iverk-
satt 1. januar i år, og økte det 
samlede fylkesveinettet til hele 
43.800 kilometer. Riksveinettet 
med statlig eierskap ble samti-
dig redusert med 17.000 kilo-
meter. Fylkene skal i år nesten 
tredoble veiinvesteringene sine 
i 2010, og blir på den måten en 
nesten like stor veibyggingsak-
tør som staten.

Det gjenværende veinettet 
med riksveistatus utgjør nå 
beskjedne 10.200 kilometer, 
ifølge en oversikt fra Statens 
vegvesen.

Foruten fjorårets budsjett-
pott til riksveier på 5,6 mil-
liarder kroner, får fylkene en 
milliard kroner ekstra knyttet 
til reformen. Og via en nyopp-
rettet rentekompensasjonsord-

inntil 2 milliarder kroner per år 
i vei mot en samlet kompensa-
sjon på 60 millioner i året for 
rentekostnader.

Ingen garantier
Det foreligger ingen skriftlige 
garantier mot at de statlige 
kronene som følger med ikke 
blir brukt til å balansere ut 
andre og viktige poster i fyl-
keskommunale budsjetter. Det 
er med andre ord fortsatt helt 
åpent omkring måten refor-
men vil bli håndtert på i årene 
som kommer. Endringer i det 
politiske kartet i fylkeskom-
munene kan spille inn. Vil mer 
administrasjon, kompetansehe-
ving og kapasitetsintensivering 
i fylkene også bety ytterligere 
økt press på kostnadssiden og 
spise av pengesekken? Er vi si-
kre på at veivesenet og fylkene 
sammen klarer å holde fast på 
et faglig forankret og effektivt 
samarbeid uten at den videre 
innsatsen i norsk veisektor blir 
lidende? Og vil minstekravene 
til standarden i det norske vei-
nettet overholdes når fylkene 
tar over ansvarsforholdet?

- Slett ikke noe å bekymre 
seg om, forsikret Magnhild 
Meltveit Kleppa under An-

leggsdagene.
- Reformen gjør at staten 

kan fokusere på veiene som 
binder landet sammen, mens 
fylkeskommunene får ansvaret 
for det regionale veinettet. 
Dette er noe vi har ønsket oss 
lenge.

Forvaltningsreformen inne-
bærer også at fylkene overtar 
eierskapet av 49 prosent til 
Innovasjon Norge. Dermed får 
distriktene enda mer ansvar for 
utvikling av regionalt innrettet 
samferdsel og næringsliv. 

Til rette for vekst
Regjeringens ekstrapakke 
sammen med fylkenes samlede 
økonomiske innsats til investe-
ringer, drift og vedlikehold av 
veier i fylkene tilsvarer en øk-
ning fra 3,7 milliarder kroner i 
2009 til samlet 9,9 milliarder i 
2010. I tillegg kommer ordnin-
gen med rentekompensasjon 
tilsvarende de nevnte 2 mil-
liardene.

- Til investeringer på de 
gjenværende riksveiene er det 
foreslått 6,5 milliarder kroner, 
hele 1,67 milliarder kroner – 
eller 34 prosent – mer enn i 
2009. Alt ligger med andre ord 
til rette for stor aktivitetsvekst 

Her går samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa god for forvaltningsreformen overfor 

administrerende direktør Trond Johannesen (t. h) i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og MEF-

styreleder Arnstein Repstad.

FORVALTNINGSREFOR M
PÅ GLID
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på både fylkesvei- og riksvei-
nettet i år. Det er bare å brette 
opp ermene, rådet Meltveit 
Kleppa forsamlingen til.

Mye positivt
Etter samferdselsministerens 
forsikringer er altså skepsisen 
innad i anleggsbransjens rek-
ker langt mindre nå enn for 
bare kort tid siden. Mye fordi 
det meste omkring reformen 
ikke var gjort kjent.

Likevel er det ifølge rap-
porten fortsatt vanskelig å gi et 
godt svar på hva som på lengre 
sikt er et nødvendig beløp for 
å få fylkenes nye veibehold-

ning opp på et godt nivå. Svært 
positivt er det ifølge MEF-le-
delsen at fylkene ved årsskiftet 
hadde vedtatt investeringspla-
ner i 2010 for 4,9 milliarder 
kroner, opp 187 prosent fra 
2009. Og det til tross for at 
pengeoverføringene fra staten 
til fylkene er såkalt frie midler, 
som igjen betyr at fylkene i 
bunn og grunn står fritt til å 
bruke pengene til andre formål 
enn vei. Så har tydeligvis ikke 
skjedd for driftsåret 2010, 
ifølge den aktuelle rapporten, 
som er laget på oppdrag for 
nettopp MEF. Akkurat det har 
altså bidratt til å berolige både 

Trond Johannesen og Arnstein 
Repstad på vegne av 1.950 
medlemsbedrifter med 27.000 
ansatte og rekordhøy ledig 
kapasitet utover våren og som-
meren.

Magnhild Meltveit Kleppa 
har merket seg flere positive 
innslag i rapporten.

- Over 80 prosent av de 
spurte fylkene for eksempel, 
svarer at de er fornøyde med 
måten veiansvaret er overført 
på. Enkelte fylker har da også 
bevilget enda mer penger 
til samferdsel enn rammeo-
verføringene skulle tilsi. Ta 
Nordland, som har satt av 390 

millioner kroner til de nye 
fylkesveiene, altså rundt 100 
millioner kroner mer enn det 
som var forutsatt, sier statsrå-
den for samferdsel og viser til 
fylkesoversikten i den aktuelle 
rapporten.

Der går det fram at både 
Nordland og flere andre fylker 
øker innsatsen ut over ram-
mene ved å benytte seg av 
de gunstige lånebetingelsene 
med rentekompensasjon for 
transporttiltak som følger med 
forvaltningsreformen.

Tekst og foto
I SVEiN Erik MadSSVEEN

På rett vei  Magnhild Meltveit Kleppa, Arnstein Repstad og Trond Johannesen er alle tilfredse med MEF-rapporten som viser at så å si samtlige 
fylker i Norge i år bruker pengeoverføringene i forbindelse med forvaltningsreformen til veiformål.

FOrValtningsreFOr men  
PÅ glid
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Ifølge Oddvar Lindholm, pro-
fessor ved Universitetet for 
miljø- og biovitenskap på Ås, 
er den samlede vannlekkasjen 
i Norge på hele 42 prosent av 
totale produksjonen, noe som 
plasserer oss i det europeiske 
bunnsjiktet sammen med blant 
annet Bulgaria og Slovenia. 
Til sammenligning er vannlek-

kasjen i Sverige ca. 15 prosent, 
mens den i Danmark er kun 8 
prosent. Hva er så grunnen til at 
tilstanden på vannledningsnet-
tet er så dårlig i Norge? Og hva 
bør gjøres?

Topp i 2040
Gjennomsnittlig beregnet le-
vetid på vannledninger, før de 

bør utbedres eller skiftes ut, er 
ifølge Lindholm 80 år. En bety-
delig andel av landets lednings-
nett begynner å bli gammelt, 
og eldre ledningsnett har ifølge 
Lindholm nesten 10 ganger så 
mye lekkasjer som nyere nett.
– I 2008 var fornyelsen av van-
nettet på 0,69 prosent per år av 
totalt hovedledningsnett. En 

slik vedvarende fornyelse gir 
en utskiftningstakt på 145 år, 
noe som er alt for lenge. Det 
kommer til å bli et enormt be-
hov for å fornye ledningsnettet 
fremover, med et sannsynlig 
maksimalt behov rundt år 2040. 
Og det er jo gode nyheter for 
dere entreprenører, sa han til en 
lydhør sal.

VANNLEDNINGSNETT 

Bortimot halvparten av all vannproduksjon i Norge forsvinner på vei til forbrukeren 

på grunn av lekkasjer. I enkelte kommuner er lekkasjen på hele 80-95 prosent.  Det-

te var et av hovedtemaene da hele vann- og avløpsbransjen var samlet til en egen 

VA-dag under Anleggsdagene på Gardermoen i januar.

Bunnsjiktet Den store vannlekkasjen 
i Norge plasserer oss i det europeiske 
bunnsjiktet, sammen med blant annet 
Bulgaria og Slovenia, ifølge Oddvar 

Lindholm, professor ved Universitetet 
for miljø- og biovitenskap på Ås.
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T SOM EN SVEITSEROST?

Sårbart Hvis 99 prosent av ledningsnettet fungerer som det skal, så er det 
fullstendig krise og vi klarer kanskje ikke lenger å opprettholde en for-
svarlig vannforsyning. Det sier litt om sårbarheten i systemene, sa virk-
somhetsleder for vann og avløp i Skien kommune, Gunnar Mosevoll.

Alder ingen faktor
Kjartan Reksten, seksjonssjef 
ved Vann- og avløpsetaten i 
Oslo kommune, hadde et litt 
annet syn på saken. Han mente 
at problemet ikke nødvendigvis 
er alderen på vannledningene, 
ettersom de gamle rørene ofte er 
bedre enn de som ikke er fullt 
så gamle.
– Mange gamle rør er bedre enn 
vi trodde, mens mange nyere rør 
viser seg å være langt dårligere 
enn vi hadde grunn til å tro, 
fortalte han. 
– Det er for eksempel en betyde-
lig innvendig korrosjon på man-
ge rør fra 60- og 70-tallet.  De 
eldre rørene derimot er ofte godt 
ompakket i leire, har stor gods-
tykkelse og motstår korrosjon 
langt bedre. Alderen på lednin-
gene er egentlig ikke en faktor 
når det gjelder å bedømme hva 

som bør utbedres og ikke. Det 
vesentlige er tilstanden. Dess-
verre er det uhyre vanskelig å 
vite hvordan ledningsnettets til-
stand er.  Det er for øvrig grunn 
til å presisere at en bærekraftig 
fornyelse av VA-nettet er styrt 
av politikk, ikke økonomi.

Sårbart system
– Vann- og avløpsledninger må 
holde i minst 100 år. Hvis ikke 
må vi øke vannavgiftene drama-
tisk. Dersom en ledning legges 
riktig, er den bortimot vedlike-
holdsfri de første 50-75 årene, sa 
Gunnar Mosevoll, virksomhets-
leder for vann og avløp i Skien 
kommune.
– Det er helt fascinerende hvor 
sårbart dette systemet er. Når 
99,8 prosent av ledningsnettet 
er perfekt, slik det var i Skien 
kommune fjor, så er vi fornøyde, 

selv om vi ønsker oss 99,9 
prosent. Hvis derimot kun 99,5 
prosent av nettet er perfekt er vi 
ganske misfornøyde, og dersom 
bare 99 prosent fungerer som 
det skal, så er det fullstendig 
krise og vi klarer kanskje ikke 
lenger å opprettholde en forsvar-
lig vannforsyning. Tenk litt på 
det! Det sier litt om sårbarheten 
i systemene og viser at vi har 
svært lite å gå på, sa han til 
forsamlingen.
– Grundig detaljplanlegging, 
kvalitetssikring og dokumenta-
sjon av kommunale og private 
VA-ledninger er avgjørende 
forutsetninger for å opprettholde 
brukbare VA-tjenester til en 
rimelig pris.

Må det en krise til?
Dagen ble avslutet med en pa-
neldebatt, og alle deltakerne var 

tilsynelatende enige om at lek-
kasjene på vannledningsnettet i 
Norge var for store, uten at de 
kom frem til en løsning på pro-
blemet. Kenneth Svendsen, som 
representerer Fremskrittspartiet 

traff muligens spikeren på hodet 
med følgende kommentar:
– Jeg har aldri opplevd at inves-
teringer i vann har vært noen 
stor sak; det er ingen politikk i 
det. Skal man få politisk opp-
merksomhet, må man få proble-
mer eller en krise. Enten ved at 
vannavgiftene øker voldsomt 
eller at vannet forsvinner helt. 
Da vil politikerne våkne, sa han.
La oss håpe det slipper å gå så 
langt.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

 Alder ingen faktor Alderen på vannledningene er uvesentlig når det 
gjelder å bedømme hva som bør utbedres og ikke. Det vesentlige er til-
standen, ifølge Kjartan Reksten, seksjonssjef ved Vann- og avløpsetaten i 
Oslo kommune.



TEMA anleggsdagene OPPsummert

anleggsmaskinen 2-1046

Ingrid Tjøsvold tok på Anleggs-
dagene for seg flere enkeltpos-
ter som ikke er med i ordinære 
funksjonskontrakter, men som 
samlet sett fører til store et-
terslep med tilhørende misnøye 
og klager fra politikere, bilister 
og medier. Samtidig øker vei-
vesenets samlede kostnader til 
vedlikehold med galoppfart.

- Kontraktene fokuserer på 
hovedoppgaver som brøyting, 
strøing og salting vinterstid, 
samt klipping av vegetasjon, 
tunnelettersyn, vask og rengjø-

ring i året for øvrig. Naturlige 
vedlikeholdsoppgaver som nye 
stikkrenner, nye dekker, dår-
lige veiskuldrer, avskoging av 
siktsoner og rekkverksoppgra-
dering ligger altså ikke inne i 
kontraktene. Ikke tunnelsikring 
heller, oppgav Ingrid Tjøsvold 
som de viktigste utelatelsene 
Mesta Drift AS må hanskes 
med langs de delene av det 
norske veinettet selskapet har 
kontrakt for vedlikehold.

Av 108 aktive funksjons-
kontrakter har Mesta Drift hånd 

om nøyaktig halvparten – 54 
stykker. 11 andre entreprenør-
selskaper har delt de resterende 
mellom seg i et antall fra 18 til 
kun én kontrakt.

Misforhold for tunnel
En av hovedårsakene til kost-
nadsøkningene for funksjons-
kontrakter mener Tjøsvold lig-
ger i et mer og mer komplekst 
veinett med økning i andelen 
belysning og andre tekniske in-
stallasjoner. Veinettet blir også 
stadig lengre i antall kilometer, 

samtidig som trafikken øker og 
øker.

Antall meter tunnel er også 
økende. Altså alt i alt mer og 
mer å holde ved like for entre-
prenøren i løpet av kontraktens 
løpetid. 

- Tunneler får vi hele tida 
flere og flere av. i Oslo-området 
alene utgjør tunneler nå 3 pro-
sent av veilengden, men legger 
beslag på hele 36 prosent av 
drift- og vedlikeholdsbudsjettet. 
Prisnivået for funksjonskon-
trakter er faktisk blitt tema også 

FunksJOnskOntrakter  
under Press
Seks år etter at de aller første funksjonskontraktene for veivedlikehold ble satt ut i livet murres det fortsatt 

mye blant politikere, trafikkanter og medier. Mye fordi mange vedlikeholdsoppgaver langs norske veier 

ikke er fanget opp av kontraktene, ifølge administrerende direktør Ingrid Tjøsvold i Mesta Drift AS.

Funksjonell En av Mesta Drifts veihøvler i vedlikeholdsarbeid i Telemark. Direktør Ingrid Tjøsvold forklarer her hvorfor mange klager på kvali-
tet og kostnader.



FunksJOnskOntrakter  
under Press

i NTP 2010-2019, der det pekes 
på at prisnivået for slike kon-
trakter kan ha vært unaturlig 
lavt, opplyste Tjøsvold.

Følgelig innrømmes det at 
veivesenet nå har erfart at det 
ikke har vært samsvar mel-
lom reelle og kontraktsfestede 
kostnadsnivåer, mente Ingrid 
Tjøsvold.

ingen synergier
Det var nærmest ikke annet å 
vente heller da en helt ny type 
kontrakt ble innført over kort 
tid over hele landet, ifølge 
Tjøsvold.

- Priser vil erfaringsmessig 
alltid bli lave når en ny aktør 
etablerer seg i et marked. Og 
her var det snakk om et mye 
bredere nytt-begrep, fordi mar-
kedet var nytt på samme måte 
som oppdragene i kontraktene 
også var det. Alle i bransjen har 
hatt en bratt læringskurve, men 
kjennskapen til markedet og 
kontraktene er etter hvert blitt 
bedre.

Dessuten er forventede sy-
nergier uteblitt, både i forhold 
til sidemarkedet og til andre 
funksjonskontrakter.

- Og når konkurransegrunn-
laget vanligvis også danner 
grunnlag for prising, var det i 
en oppstartsfase vanskelig for 
aktørene å få full oversikt over 
hva de egentlig skulle gi pris 
på. Men dette er jo stadig blitt 
bedre, oppsummerte Ingrid 
Tjøsholm som leder 1.400 an-
satte i Mesta Drift AS med en 
omsetning i 2008 på 2,7 mil-
liarder kroner.

 

Tekst og foto
I SVEiN Erik MadSSVEEN

Det sa statsråden for samferdsel, 
Magnhild Meltveit Kleppa blant 
annet som svar på de mange 
spørsmålene som ble stilt 
omkring funksjonskontrakter 
på Anleggsdagene. Et viktig 
mål er å bruke differensierte 
strategier for hvordan innholdet 
i kontraktene skal være, svarte 
hun også.
- Drift og vedlikehold er en 
viktig oppgave langs veiene 
våre som dessverre har blitt for 
lavt prioritert gjennom mange 
år, vedgikk en temmelig ydmyk 
samferdselsminister.
- Funksjonskontraktene 
fungerer i hovedsak bra, men 
det er ingen tvil om at det finnes 
rom for forbedringer på noen 
områder. Dovre Group AS 
har fått i oppdrag å evaluere 
konkurranseutsettingen av drift 
og vedlikehold. I tillegg skal vi 
rette opp de påpekte manglene 
i Riksrevisjonsrapporten som 

kom like før jul, og starter dette 
arbeidet når Stortinget har hatt 
saken til høring (8. februar, 
red.anm.). Denne høringen 
og rapporten fra Dovre Group 
danner sammen et viktig 
grunnlag for hvordan vi i 
framtiden legger opp arbeidet 
med drift og vedlikehold av 
veinettet vårt, forsikret Meltveit 
Kleppa.
I samband med spørsmålene 
om departementet også 
vurderer å endre størrelsene 
på funksjonkontraktene, så 
samferdselsministeren et par 
klare dilemmaer.
- Store kontrakter kan gjøre 
norsk anleggsmarked mer 
attraktivt for utenlandske 
aktører, noe som også kan 
øke konkurransen og gi 
mer vedlikehold for hver 
krone. Samtidig finnes det 
flere eksempler på at statens 
kostnader er redusert kraftig når 

kontrakter er delt opp i mindre 
entrepriser.
Dette anses altså ikke som 
noen enkel problemstilling i 
Samferdselsdepartementet. 
Eksemplene viser ifølge 
statsråden at det ikke finnes 
noen entydig kontraktsform 
eller størrelse som løsning
- Hva som er best vil variere 
alt etter som hva slags arbeid 
som skal utføres og hvordan 
forholdene er i anleggsmarkedet 
der kontrakten skal innfris. 
Jeg vil legge vekt på å få til 
differensierte kontraktstrategier 
til bruk innen vedlikehold 
både for veivesenet og 
Jernbaneverket, sa Magnhild 
Meltveit Kleppa.

Tekst
I SVEiN Erik MadSSVEEN
Foto
I RUNAR F: DALER

-rOm FOr FOrbedringer

- Kontraktstrategier er noe vi arbeider med hele tiden. i norsk 

Transportplan har vi for eksempel gått inn for å utvikle kontraktformer 

der en over lengre strekninger ser investeringer, drift og vedlikehold i 

sammenheng.

På høring Magnhild Meltveit Kleppa lover å ta kritikken mot funksjonskontraktene på alvor

anleggsmaskinen 2-1047
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Systematisk innmåling og do-
kumentasjon av borehullenes 
nøyaktighet. Og bruk av moderne 
metoder for utsetting av borehull 
i frontrast under pallboring. Dette 
er to gode tiltak som bidrar til økt 
kontroll og samtidig reduserer 
risikoen for store avvik fra plan-
lagte ansettsvinkler. Følgelig kan 
selve avfyringen av salven også 
skje i langt mer kontrollerte for-
mer. Omtrent slik lød hovedbud-
skapet fra sprengingsteknikerne 
Jarle Fjeldheim og Jan-Egil Blix 
i Orica Mining Services under 
Sprengningsdagen som var inn-
lemmet i Anleggsdagene som eget 
seminar.

Alternative vinkler
De to advarte mot uønskede hen-
delser med risiko for store kon-

borehull i en salve bøyer av fra 
beregnet ansettsvinkel, og uten at 
dette er kjent av bergsprengeren. 
Avbøtende momenter er selvsagt 

kunnskaper om fjellets beskaffen-
het og slepper som kan påvirke 
boreretningen.

- Og mye kan kompenseres 
ved bruk av alternative ansettsvin-
kler og spesielle kombinasjoner 
av borekroner der stangdiameter 
tilpasset borehullets lengde, sa 
blant annet Jarle Fjeldheim.

Sammen med Jan-Egil Blix 
presenterte han en så å si helt ny 
metode for utsetting av borehull 
i frontrast ved hjelp av laser og 
GPS.

Mottiltak
Metoden går ute på å skanne inn 
stuffen med laser, overføre datae-
ne til GPS og deretter sette ut ras-
ten i samarbeid med sprengings-
basen, eller bergsprengningsleder 
som det nå heter ifølge DSB’s nye 
forskrift. Spesielt er avstanden fra 
rasten til stuffen viktig. Mer tradi-
sjonelle tiltak for å redusere faren 
for boreavvik er å redusere mate- 
og/eller slagverkstrykket, kor-

rigere med rotasjonshastigheten 
og bruke styrestenger, eventuelt 
sammen med borekroner som er 
produsert for å bore rette hull.

- Men disse er mye dyrere 
i innkjøp. Bruksnytten bør nok 
avveies i hvert enkelt tilfelle, 
anbefalte Jan-Egil Blix.

Registrering
For å måle tredimensjonalt og 
deretter dokumentere boreavvik i 
frontrast på pall, baserer de to seg 
på bruk av en pulsar probe – eller 
aktiv sonde – som også legger 
grunnlaget for nødvendig ret-
ningsorientering, i dette tilfellet i 
forhold til himmelretningen nord. 
Videre trengs en laserskanner, 
GPS-utstyr, et spesielt datapro-
gram og til slutt en utskrift for 
dokumentasjon.

- Sonden legges så oppå pallen 
i salveretningen, før den senkes 
ned i hvert av hullene fra venstre 
mot høyre, og registreres for an-
nenhver meter nedover.

Laserskudd
Trekk nummer tre er å skyte inn 
hvert av borehullene med laser-
skanneren, både topp og bunn, og 
i neste omgang merke av hvilket 
området av stuffen som skal skan-
nes inn før også denne operasjo-
nen utføres, anviste Fjeldheim og 
Blix, som på Sprengningsdagen 
led litt under ikke å ha mulighet til 
praktisk visning av metoden.

Når dataprogrammet til slutt 
kjøres med alle innmålinger og re-
gistreringer, produseres på skjerm 
eller skriver et tredimensjonalt bil-

som tydelig viser markeringer av 
ansett og bunnpunkt for hvert av 
borehullene. Avvik og eventuelle 
hullkrysninger avsløres i diagram-
mene. Avvikene er dessuten angitt 
med korrekt målsatte metriske 
verdier.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

TIL KAMP MOT 
BOREHULLSAVVIK

Avfyring av salver med borehullsavvik under pallboring kan få uante og høyst alvorlige følger. Særlig er 

frontrasten spesielt utsatt. Ukontrollert salvesprut, dårlig fragmentering, punktering av salve og rett og 

slett fare for liv, helse og materiell er sannsynlige konsekvenser.

NB stikktittel !! Sprengningsteknikerne Jan-Egil Blix og Jarle Fjeldheim viste blant annet hvordan moderne hjelpemidler gjør det mulig å utføre 
tredimensjonale avviksmålinger av borehull sammen med dokumentasjon.
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Bruk av elektroniske tennsyste-
mer har angivelig mange fordeler 
sammenliknet med konvensjo-
nelle avfyringssystemer basert på 
pyroteknikk. Hver eneste en av 
de elektroniske tennerne er byg-
get opp som elektroniske klokker. 
Hver enkelt kan forhåndspro-
grammeres til å oppføre seg ak-
kurat som bergsprengeransvarlig 
vil, slik at salven går nøyaktig 
som ønsket. Foruten generell øk-
ning av sikkerheten i forbindelse 
med bergsprengning og bedret 
kvalitet på ferdig sprengt fjell, er 
muligheten for dokumentasjon av 
alle detaljer i hver enkelt salve en 
fordel av nesten uvurderlig verdi.

- Særlig i tider da kravene til 
HMS- og KS-rutiner i berg-
verks- og anleggsbransjene stadig 
innskjerpes, understreket Bengt 
Folkesson i EPC Sverige AB på 
Sprengningsdagen.
Hos Stangeland Maskin går erfa-
ringene i samme retning. Overfor 
OMC-bladet Fjellsprenger’n 
oppsummerer bergleder Åsmund 
Bjerga erfaringer etter åtte til ti 
sprengningsoppdrag med elek-
troniske tennere i Norstones 
pukkverk på Røyneberg i Sola 
kommune.
- Det er viktig at salvene går greit 
og at det ikke står igjen forsagere. 
Og det er ikke mulig å fyre av 

salven hvis ikke alle tennerne 
er med. Vi er altså 100 prosent 
sikre på at hele salven går av når 
det først smeller, sier Bjerga som 
dessuten har oppnådd langt bedre 
fragmentering av fjellet enn med 
pyrotekniske tennere. Det igjen 
gir mer masser som kan kjøres rett 
i knuseren med økt produktivitet 
som resultat.
En tredje fordel oppgis å være 
mulighetene for dokumentasjon 
som besørger at data og informa-
sjon om alle salvehull, spreng-
stoffmengder, priming, fordem-
ming og intervaller logges og 
lagres på pc’en for all framtid.
- Særlig på steder hvor vi har 

strenge maksimumskrav til rys-
telser kan vi dokumentere at vi 
har tatt høyde for kravene, sier 
Åsmund Bjerga.
Fingerspisskontroll med salvene 
gjør det med andre ord mulig å 
begrense rystelser under avfyring. 
Bengt Folkesson viste til flere ek-
sempler i Sverige på sprengnings-
arbeider som er utført mye nær-
mere sårbare installasjoner enn 
bruk av ordinære tennsystemer 
ville tillatt. Salget av elektroniske 
tennere hos broderfolket i øst 
endte på 66.000 enheter i 2008.

Tekst 
I SVEiN Erik MadSSVEEN

elektrOnisk 
tenning PÅ gang
Fagfolk spår at elektroniske tennsystemer relativt raskt tas i bruk i større grad også i norsk gruve,- 

bergverks- og anleggsdrift. T. Stangeland Maskin AS har benyttet et tennsystem fra OMS i et års tid, og har 

bare gode erfaringer.

Trond Viggo Torgersen holdt et morsomt innlegg om forskjellen på 
kvinner og menn og hvordan det påvirker kommunikasjonen mellom 
kjønnene.  Han fortalte blant annet hvordan han av og til leker ”fus opp 
trappa”-leken med kollegaer på NRK. Selvsagt er det kun menn som blir 
med på den leken, fordi damene synes det er alt for barnslig.

På kvelden underholdt han med gamle kjente sanger, som brakte frem 
glade barndomsminner hos undertegnede. 

En svært sprudlende og opplagt Henrik Syse, politikersønnen som ble 
filosof, holdt et artig foredrag om etikk og moral, og hvorvidt vi klarer å 
holde fokus på disse temaene midt i en svært hektisk hverdag. 

Som underholdning til selve hovedkvelden – Anleggsaften – var Jon 
Almaas, kjent fra Nytt på Nytt på NRK, hyret inn. Han syntes MEF 
var et litt morsomt navn på en organisasjon. Og enda morsommere var 
det naturligvis at MEF arrangerer noe som heter Sprengningsdagen og 
Avfallsdagen.  Underholdningen denne kvelden ble nok satt spesielt stor 
pris på av damene i salen (som det på sedvanlig vis ikke var så veldig 
mange av).

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Foruten et tettpakket faglig innhold og 

en fulltegnet leverandørutstilling, ble 

deltakerne på årets Anleggsdager også 

servert en god porsjon underholdning. 

Jon Almaas, Henrik Syse og ikke 

minst Trond Viggo Torgersen – en av 

undertegnedes barndomsfavoritter 

– sørget for at både smilebånd og 

lattermuskler ble tatt i bruk.

mOrO PÅ anleggsdagene
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Fra de absolutt mest trofastes 
rekker stilte for eksempel 
Erling Ånesland i Maskin 
& Konsult AS og Terje 
Ottesen i Geosyntia AS med 
godt over 20 år hver som 
leverandørrepresentanter på 
Anleggsdagene.

- Det er klart vi er med, sier 
Ånesland.

- Akkurat nå har jeg en 
tett og humørfylt samtale 

med Atlas Copcos  Roy 
Haslegård om våre mange 
sammenfallende produkter, 
men som henvender seg til 
litt forskjelige kundegrupper. 

baken på Anleggsdagene, men 
blir kanskje en gjenganger han 
også etter hvert.

Rendyrking
Ånesland mimrer litt om 

1980-tallet da Anleggsdagene 
en periode ble avholdt på Olrud 
ved Hamar.

- Mange sønner har tatt over 
etter fedrene etterpå. Det kan se 
ut som den yngre garde tar mer 
hensyn til økonomi enn forrige 
generasjon, som la mest vekt 
på selve produktene, minnes 
Ånesland.

ut av Geonor-gruppen 

har selskapet opplevd en 
omsetningsvekst fra 11 til 31 
millioner kroner på tre år, ifølge 
Terje Ottesen, som i år hadde 
med seg Siv Gruer på stand. 
Også Terje Ottesen har et av 
Leverandørmart’ns aller mest 
kjente fjes opp gjennom årene.

- Utskillelsen fra Geonor 
var et veldig fornuftig grep. 
Gjennom oss rendyrkes 
nå produktene til vei- og 

NYE FJES OG ”GAML

Mange utstillere som ønsket å delta på Leverandørmart’n ble stående på venteliste uten å lykkes denne 
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anleggsbruk som et eget fagfelt, 
sier Ottesen.

Mobil rapportering
Leverandører av mobil/
internett-baserte 
rapportsystemer stilte 
denne gangen sterkere enn 
noen gang. Papirarbeid er 
i ferd med å bli erstattet av 
nettbasert administrasjon 
for timerapportering, 
vedlikeholds- og en rekke andre 
dokumentasjonsprosedyrer via 
vanlige mobiltelefoner og/eller 
PDA’er.

- Denne teknologien er hos 
oss nå blitt fullt ut skreddersydd 
i forhold til anleggsbransjen, 
ifølge salgs- og markedssjef Per 
Tore Hansen i Ascella AS med 
hovedkvarter i Alta, og som 
leverer SmartDok. Systemene 
lastes ned til bedriftenes eget 
datasystem via internett.

- SmartDok er utviklet i 
nord og selges sørover, så vi 
går litt motsatt vei fordi kunder 
nordpå vanligvis kjøper saker 
og ting sørfra, sier daglig leder 
Bjørn Tore Hagberg, og oppgir 
72 kunder av systemet per i 

dag, hvorav nesten halvparten 
er MEF-medlemmer.

- Som overgang til nettbank
Lars Olav Holmøy og Trond 
Bonesmo var med InSoft 
på plass med samme type 
rapporteringssystem. Insoft er 
bundet opp mot bruk av Apples 
Iphone eller Ipod, men er ikke 
avhengig av Apples Mac-
maskiner på kontoret. Systemet 
som sådan har vært i markedet 
i 13 år, men er nå også fullt ut 
tilpasset maskinentreprenører, 
ifølge Trond Bonesmo.

En tredje utstiller i 
samme bransje, VNett AS, 
anskueliggjorde nytten av 
timeregistrering direkte 
inn til administrasjonen via 
mobiltelefon og internett ved 
å sammenlikne det med å gå 
over fra betaling via bankgiro 
til nettbank. Betaling av 
regninger med giroblanketter 
er ikke lenger hensiktsmessig. 
Det er ikke timeregistreringer 
på papir heller, sier VNetts Alf 
Otto Olsen om VNett Time 
som akkurat denne tjenesten 
benevnes som.

1  Ringrever Henning Gundersen og Oddgeir Bratberg selger Yokohama- dekk i 
AutoGrip.

2  Imponert Tore Kvingedal (t. h.) lot seg imponere av Brdr. Dahls tredimensjonale 
dobbeltstand.

3  Nyttig Anita Bang-Larsen informerer Norman Hole fra Hole Maskin i Sykkylven 
om det siste fra Statens Karverk.

4  Sikring
men som egentlig kan brukes i grøftedyp ned til 14 meter.

5 Internt Erling Ånesland (t. h.) og Roy Haslegård småprater om produktene 
sine.

6  Moderne Bjørn Tore Hagberg og Per Tore Hansen kom fra Alta med 
SmartDoc-systemet for driftsrapportering via PDA og/eller mobiltelefon.
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Modell i 1:6
Messereiser benyttet 
anledningen til å selge mulige 
restplasser til Bauma i april, og 

listene sine.
- Vi har kjørt disse Bauma-

turene for MEF mange ganger, 
og har nå rundt 300 som drar 
til Munchen og Bauma 2010. 

daglig leder Kari Aasekjær.
Skjetne Maskin AS stilte 

med en helt ny og naturtro 
innendørsmodell i skala 1:6 av 
en grøftekasse fra ES Verbau.

- Kassene er til bruk for 
lineærsikring av grøfter. I 
vrikelighetne kan de brukes ned 
tilgrøftedyp på 14 meter. Denne 
modellen gjør det letter for folk 
å forstå hvordan systemet er 

bygget opp, og er blitt veldig 
godt mottatt, sier daglig leder 
Tor Skjetne.

Dekkleverandør AutoGrip 
satset fullt og helt på Yokohama 
anleggsdekk. Dekkmerket ble 
introdusert for anleggsbruk 
i Norge under oljekrisen i 
1974 da dekk plutselig ble 
mangelvare, og har senere 
sikret seg store markedsandeler 
innen både gruve-, anlegg,- 
buss/last- og personbil/racing-
segmentene.

- Hæhre Entreprenør har 
nylig sørget for vår aller største 
enkeltleveranse noen sinne med 
52 dekk i dimensjon 26.5x25 
og 65.35x33, begge i L5, sier 
Henning Gundersen.

Tredimensjonalt
Rørleverandør Brøderene Dahl 
sto for Leverandørmart’ns 
mest tredimensjonale stand. 

stå midt i en trang vestlandsdal 
mellom Tyssedal og Odda med 
smal og svingete hovedvei, 
høye fjell, frodige fossestryk 

og praktiske rørløsninger for 
maskinentreprenører.

- Jeg er ikke helt sikker på 
om kulissen er helt autentisk, 
men mistenker den for å 

fotoelementer. Virkningen er i 
alle fall formidabel, gliser Tore 
Kvingedal i Vestafjell AS.

Statens kartverk var også på 
plass, der Anita Bang-Larsen 
fortalte alt som vites bør om 
CPOs kart, posisjonering og 
nøyaktighet og gratis prøvebruk 
i en måned. Den største nyheten 
på Gardermoen var likevel 
at kartdata som tidligere var 
sperret for offentligheten ble 
frigjort for vanlig bruk 1. 
desember i fjor.

- Trenden er at også andre 
frigir sine data for allmennyttig 
bruk. Men på kommersielt 
grunnlag må det fortsatt betales 
for bruken, sier Anita Bang-
Larsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Reiselyst Kari Aasekjær (t. h.) og Grete Carlsen tok siste innspurt for 
Messereisers Bauma-mulighet.

Totals to nye oljetyper skal være nok til å dekke alle bruksområder, ifølge 
selskapets tekniske ledelse.
- Henholdsvis FE 10W-30 og TRANS 80W-110 skal være nok til å dekke 
inn absolutt alt som trengs av olje til smøre- og hydraulikksystemer og 
utstyrskomponenter, altså alle typer motorer og drivverk, alle typer aks-
linger og alle vanlige arbeidshydraulikkopplegg, sier teknisk sjef Kjell 

Anleggsdagene, og interessen var upåklagelig, ifølge Justesen.
- De viktigste egenskapene for de to angitte smøremidlene er viskosi-
tetsgrader som gir mindre effekttap i komponentene som smøres, samt 
at komponentenes sammensetning bidrar til redusert friksjonstap ved 

-
ter som Caterpillar, Cummins, Komatsu, Case, Volvo og MAN har alle 
anerkjent de nye oljeytelsene for bruk i egne motorer, girkasser og/eller 
hydraulikksystemer, ifølge informasjon som ble delt ut under Anleggsda-
gene. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

- TOTAL OLJENYHET
For første gang i Norge presenterte oljeselskapet 
Total Norge AS det de hevder er kun to typer oljer som 
trengs for å dekke samlet behov for bruk på anleggs-
maskiner.

Nytt på nytt Einar Kårstad, Kjell Justesen, Anne Hovden og Arnt 
Teige i Total Norge AS lanserte nye oljetyper på Leverandørmart’n.
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www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

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

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem
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MÅNEDENS PROSJEKT HØNEFOSS SENTRUM

HØNEFOSS E

Heftige arbeider1 Hovedgata gjennom Hønefoss ble endevendt i 
fjor høst.  (Foto: Bente Espeseth, Statens vegvesen)
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ENDEVENDES

Hønefoss sentrum er for tiden åsted for store omveltninger. Den sentrale 
gjennomfartsåren Hønengata oppgraderes og breddeutvides, samtidig som 
kabler og rør i bakken skiftes ut. Omtrent halvveis i de omfattende arbei-
dene kan hovedentreprenør Senneseth Anlegg AS melde om et positivt pro-
sjekt så langt.
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MÅNEDENS PROSJEKT HØNEFOSS SENTRUM

ed sine 
drøyt 14.000 
innbyg-
gere, er ikke 

Hønefoss å regne som en stor 
by i Norge. Likevel er den et 
forholdsvis sentralt knutepunkt 
på Østlandet, og visse deler av 
gjennomfartsåren Hønengata har 

hele 22.000 kjøretøyer.  Prosjek-
tet, som omfatter store deler av 
Hønengata, er ikke hverdagskost, 
verken for innbyggerne eller den 
lokale entreprenøren.  

– Dette er den største enkelt-
kontrakten vi har undertegnet 
noen gang og en spennende 
utfordring for oss, forteller Tom 
Bråthen, daglig leder i Senneseth 
Anlegg, som er hovedentreprenør 
for prosjektet. 

– Vi har hatt oppdrag for vei-

vesenet tidligere, men aldri noe i 
denne størrelsesorden. Derfor er 
det selvsagt av stor betydning å få 
til et godt prosjekt her, som vil bli 
et meget viktig referanseprosjekt 
for oss senere. 

Skal styrke bymiljøet
Prosjektet går i korthet ut på å 
oppgradere og breddeutvide ca. 
1.100 meter av Hønengata, samt 
legge til rette for syklister og 
fotgjengere.  Hovedmålsettingen 
er ifølge Statens vegvesen å skape 
en helhetlig gateutforming som 
bidrar til å styrke bymiljøet i Hø-

-

Samtidig skal hovedledningene 
for vann og avløp skiftes ut og 
legges om, nye bredbåndslednin-
ger skal legges, kabelanlegg skal 
skiftes ut og legges om og fjern-
varmeanlegg skal etableres.

– Dette er egentlig et sam-
arbeidsprosjekt mellom Statens 
vegvesen, Ringerike kommune, 
Hønefoss Fjernvarme, Ringeriks-
Kraft og Hadeland og Ringerike 

Bredbånd. Heldigvis forholder vi 
oss kun til én part, nemlig Statens 
vegvesen som er byggherre. Vi 
har da også et kjempebra samar-
beid med veivesenet, noe som har 
vært avgjørende for at vi har klart 
å holde fremdriften så langt, sier 
Senneseths prosjektleder Bjørn 
Egil Solvang.

– Alle arbeider bortsett fra den 
fysiske jobben med å legge fjern-
varmerør inngår i vår hoveden-
treprise.  I tillegg kommer en del 
stikkledninger – altså vannrør – til 
mange av de 50-60 husene langs 
veien.  Det er frivillig for hus-
standene om de ønsker å legge om 

velger å knytte seg til nå, da det jo 
blir billigere enn å gjøre det på et 
senere tidspunkt. Mange ønsker 
også å få drenert rundt grunnmu-
rene sine i samme slengen, noe vi 
også utfører.

Teletining
Prosjektet er i rute så langt, og 
til tross for den ekstreme kulden 
i begynnelsen av året, regner 

Senneseth Anlegg AS med å 
ferdigstille prosjektet i henhold til 
gjeldende kontrakt. 

– Vi har nå skiftet ut alt som 
er i bakken på rundt 85 prosent av 
den totale strekningen, i tillegg til 
å ha lagt nye kummer, og vi har 
produsert for omtrent halvparten 
av den totale kontraktssummen, 
sier Bråthen.

– Alt fungerte perfekt helt 
frem til jul. Vi var heldige med 
været hele tiden, og produserte 
jevnt og trutt. Så kom snøen før 
jul og deretter sprengkulda. Da vi 
startet arbeidene igjen 4. januar 
i år måtte vi begynne å tine bak-
ken før vi kunne grave.  Til dette 
arbeidet benytter vi en maskin fra 
norske HeatWork. Ved hjelp av 

glykolholdig væske, som leg-
ges i sløyfer på bakken, tiner vi 
200 kvadratmeter om gangen. 
Maskinen står på et par dager, før 

videre. Bakken holder seg da tint 
i lang tid, slik at vi kan jobbe som 
vanlig. Dersom det ikke kommer 

M

Stor jobb Dette er den største enkeltkontrakten Senneseth Anlegg har hatt noen gang, her representert  
ved daglig leder Tom Bråthen (venstre) og prosjektleder Bjørn Egil Solvang. 
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flere lange kuldeperioder skal 
vi derfor klare å følge gjeldende 
fremdriftsplan. 

Overraskelser under bakken
Foruten det uvanlig kalde været, 
har hovedentreprenøren også støtt 
på andre utfordringer underveis. 

– Det viste seg etter hvert at 
det lå langt flere kabler i bakken 
enn det tegningene viste. Det 
dreiede seg om både telefon- og 
strømkabler, og til og med gamle 
sambandskabler fra Forsvaret. Det 
kunne ligge bortimot 20 kabler 
på en strekning, i stedet for én 
som vi trodde, og de lå i tillegg på 

helt forskjellige nivåer og steder. 
Tidligere ble ikke alt registrert i 
den grad det blir i dag, så vi var jo 
forberedt på at det kunne dukke 
opp en del ekstra installasjoner 
under bakken, men ikke i den 
grad det faktisk gjorde, forteller 
prosjektleder Solvang. 

– En annen liten utfordring 
har vært det med plass.  Det er 
en trang anleggstomt, uten noen 
mulighet for oss å oppbevare 
grøftemassene på kanten av veien.  
Alle massene – og da snakker vi 
om noen tusen kubikkmeter – må 
derfor kjøres vekk midlertidig, for 
så å legges tilbake etterpå. Til det 

Fakta om prosjektet:
Hva: Oppgradering og breddeutviding av Hønengata, samt 
kabel-, Va- og bredbåndarbeider
Byggestart: Juli 2009
Ferdigstillelse: juli 2010
Hvor: Hønefoss sentrum (hovedgata gjennom byen)
Byggherre: Statens vegvesen region Sør
Hovedentreprenør: Senneseth Anlegg AS
Kontraktssum: Ca. 50 mill. kroner (eks mva)

oversiktskart Kartet viser hvor stor del 
av Hønengata, og dermed Hønefoss 
sentrum, som prosjektet omfatter.   
(Illustrasjon: Statens vegvesen)
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MÅNEDENS PROSJEKT HØNEFOSS SENTRUM

formålet har vi benyttet en tomt 
vi disponerer nord for byen og 
deler av tomta her i sentrum hvor 
anleggskontoret vårt ligger.

I og med at Hønengata er såpass 

omfattende, blir veldig mange 
mennesker berørt av arbeidene.

– Deler av gata har vært 
stengt i lengre perioder, og vi 
har i samarbeid med veivesenet 
måttet planlegge og etablere 
både omkjøringsveier, midlerti-
dige busstopper og alternativer 
for utrykningskjøretøyer. I den 
forbindelse har vi også satt opp 
en del informasjonstavler langs 
veiene rundt omkring i distriktet, 
slik at bilistene tidlig skal få infor-
masjon hva som forgår. I tillegg 
sendes det ut informasjonshefter 
til nærmiljøet og lokalpresse med 
jevne mellomrom, sier Bråthen. 
Solvang forteller videre at tilba-
kemeldingene fra nærmiljøet stort 
sett har vært positive.

– Naboene er kjempefornøyde 
og vi har fått relativt få klager. 

av blide naboer som har servert 

negative episoder, sier han og ler.  
– De eneste tendensene til 

klaging har kommet fra de som 
ikke er fornøyd med den midlerti-

dige omkjøringen som gjør at de 
bruker lenger tid til jobb.  Og det 
er vel egentlig ikke annet enn det 
man kan forvente.

Lavere fartsgrense
Prosjektet skal etter planen være 
helt ferdig til sommeren, og målet 
er at både pendlere, innbyggere, 
fotgjengere, syklister og bilister 
skal bli fornøyde med resultatet.  

– Dette blir nå en slags mil-
jøgate med ny gatebelysning og 
innslag av beplantning, benker og 
sykkelstativ. Hele gate- og for-

steder vil det være overkjørbare 
steinfelt. Hensikten med disse 
er å gi veien et mer bymessig 
preg, samt å virke som en visu-
ell innsnevring i veibanen. Den 
asfalterte delen av veien skal 
oppfattes som kjørearealet, mens 
de steinbelagte feltene vil måtte 
benyttes for større kjøretøy med 
stor svingradius. Denne utformin-
gen, i tillegg til noen opphøyde 
gangfelt, vil også bidra til å senke 

-
grensen skal faktisk senkes fra 
50 til 40 kilometer i timen når 
veien står ferdig.  Det kommer til 
å bli en stor estetisk forbedring av 
Hønefoss sentrum, slår begge fast 
med overbevisning.
Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Teletining Ved hjelp av en maskin fra 
norske norske HeatWork, overvinnes te-

leproblematikken i bakken og fremdriften 
på prosjektet sikres. Tom Bråthen og Bjørn 

Egil Solvang inspiserer.

Heftige arbeider2 Hovedgata gjennom Hønefoss ble ende-
vendt i fjor høst. (Foto: Bente Espeseth, Statens vegvesen)
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Landsdekkende service
Hovedkontor: 62 33 06 60, Avd. Oslo 22 65 18 60. www.hymax.no

Vi gratulerer P&A Graveservice AS
med ny Hyundai HL757TM-7A.

Maskin:  Hyundai HL757TM-7A
Vekt:  15 500 kg.
Motor:  Cummins QSB 6,7, 230 Hp
Dekk:  20,5-25 16PR L3 
Skuffe:  2,7 m3 Lasteskuffe og 
  3,2 m3 Snøskuffe

Utstyr:  Sentralsmøring, ryggekamera

Garanti:  3 års garanti og serviceavtale

Effektivisering av 

TIMEregnskap 
for mobil arbeidskraft 

Ring 99 59 16 50
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MEF har brukt erfaringene fra vårt tidligere 
KS-system samt tilbakemeldinger fra medlems-
bedriftene til å utvikle fremtidens KS/HMS-
system for anleggsbransjen.

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

Vi lanserer MEFs 
nye internettbaserte 
KS/HMS-system
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BRØNNBORING

MED KVINNELI
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Det var i utgangspunktet lite som tydet på at 
agronomutdannede Kari-Anne Børtveit, som 

vokste opp på en gård på Osterøy like ved 
Bergen, skulle bil brønnborer. Etter 10 år i 

annet, og livets tilfeldigheter førte henne 

LIST Blid brønnborer Kari-Anne Børtveit 
trives godt på jobb.
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Anleggsmaskinen møter den 
usedvanlig blide og sympatiske 
brønnboreren på tettstedet Frek-
haug i Meland kommune noen 
mil nord for Bergen. Bedriften 
hun jobber for, AS Brønn- og 
Spesialboring, er her i gang med 
å bore dype hull i bakken for å ut-
nytte grunnvarmen til oppvarming 
av et nybygg. 
– Jeg har jobbet her i to år nå, og 
trives veldig godt. Opprinnelig var 
tanken å ta over gården hjemme 
på Osterøy, så jeg utdannet meg 
derfor som agronom. Etter hvert 

hjemme på Osterøy, forteller hun. 

-
fabrikken til Lerøy Fossen AS, 
begynte Børtveit å tenke på å 
bytte bransje. Likevel var vel ikke 
brønnboring blant alternativene 
hun så for seg til å begynne med. 
– Grunnen til at jeg begynte som 
brønnborer, var at daglig leder i 
Brønn- og Spesialboring, Magnar 
Aasgard, som er samboer med 
moren min, var på utkikk etter 
ekstra hjelp omtrent på den tiden 
jeg var ferdig med min mamma-
permisjon. 
Jeg var egentlig ganske lei av 

var veldig interessert i å prøve. 
Dessuten hadde jeg en arbeidsu-

-
fabrikken noen år tidligere, hvor 

var nok også litt av grunnen til at 
føltes riktig å gjøre noe annet, sier 

Borerigg Kari-Anne 
Børtveit og kollega Jørgen 

Hindenes foran boreriggen. 
Til høyre er magasinet med 

borerørene.
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hun og viser frem de litt for korte 

Lastebillappen
AS Brønn- og Spesialboring er 
en 30 år gammel bedrift som per i 
dag har seks ansatte. Typiske job-
ber selskapet tar på seg er boring 
etter vann, boring etter varme fra 
grunnen, horisontalboring for å 
legge vann- og avløpsrør, samt 
fundamentering og pumpemon-
tering. 
Til tross for at Børtveit ikke hadde 
bakgrunn fra brønnborerbransjen, 
valgte bedriften å satse på henne. 
Hun var jo tross alt ikke fremmed 
for maskiner og fysisk arbeid.
– Jeg har jo drevet en del med 
jordbruk hjemme opp gjennom 
årene, og jeg har operert maskiner 
og kjørt mye traktor. I tillegg har 
jeg lappen på lastebil. Kjæresten 
min er lastebilsjåfør og vi har en 
Chevrolet Tahoe hjemme. Så hvis 
jeg ville kjøre den, så måtte jeg 
pent ta lappen, sier hun og ler.

Dype hull
Når Anleggsmaskinen møter 
den glade brønnboreren, er hun 
midt i et energiboringsprosjekt i 
forbindelse med et nytt lagerbygg 
for Brønn- og Spesialboring. Ved 
hjelp av en Nemek 407 TS bores 
det dype hull i bakken, som sene-
re skal benyttes til oppvarming av 
hele bygningen, med et gulvareal 
på 1.000 kvadratmeter.
– Vi har akkurat boret ferdig det 
fjerde hullet på tomten, og vi skal 
bore minst ett hull til, sier hun 
mens hun ved hjelp av den norsk-
produserte boreriggen trekker opp 

det ene tre meter lange borerøret 
fra hullet etter det andre
– Alle hullene er 189 meter dype 
og vi benytter 5,5-tommers bore-
kroner. Det blir gradvis varmere 
jo lengre ned man kommer i bak-
ken – her dreier seg om rundt syv 
grader på det dypeste.

– Lettere med mannfolk
Da Børtveit skiftet jobb, gikk hun 
samtidig fra en arbeidsplass med 
overvekt av kvinner til en totalt 
mannsdominert bransje. Hun er 
en av landets svært få kvinnelige 
brønnborere – kanskje den eneste.
– Det er klart dette er et manns-
dominert yrke, og det var jeg jo 
klar over på forhånd. Jeg var ikke 
skeptisk til å begynne her av den 
grunn, og det har jo også vist seg 
at jeg ikke hadde grunn til å være. 
Jeg trives nemlig svært godt i 
dette miljøet. Det var en stor over-

– alt for mange egentlig, ler hun. 
– Det er mye baksnakking, intri-
ger og drittslenging på en arbeids-

damene tåler jo så lite. Da er det 
faktisk mye lettere å jobbe med 
mannfolk. Her kan man være litt 
mer direkte uten at alle bryr seg. 
Det er ingen sure miner her, slår 
hun fornøyd fast. 
– Jeg har forresten hørt rykter om 
at det muligens er en annen kvin-
nelig brønnborer i landet, men jeg 
vet ikke om det stemmer. 

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

”det er faktisk mye lettere å 

man være litt mer direkte 
uten at noen bryr seg”
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Sorterer sprengstein, jord, grus, knuststein, finsortering og gjenvinning.

Nå over 200 solgte 
siden lansering 2006!

Eneste på markedet 
med variable pumper/ 

Lastkjenende hydraulikk

-10 Keestrack mod på lager
-09 Keestrack Multi-Loader (demo)

-09 Keestrack Novum (utleie)
-09 Keestrack Combo (utleie)

-08 Keestrack Destroyer 11.12
-06 Keestrack Explorer 1800

Fredheim maskin ASBrukt/demo:
Utleie av våre 

maskiner tilbys!

Fakturering, prosjekt-, og økonomi-
styring for maskinentreprenøren

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

Våre løsninger for maskinentreprenører gir deg:

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

informasjon om våre løsninger for entreprenører på www.daldataoslo.no.

Daldata Oslo As
Karoline Kristiansensvei. 2, 0661 Oslo

tlf: 48 00 22 22 
oslo@daldata.no

www.daldataoslo.no

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

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

 Komplett regnskap med reskontro

 Timeregistrering for ansatte og maskiner (med maskinregnskap)

 Elektronisk bilagshåndtering

 Integrasjon mot ProAdm kalkyleverktøy og e-Pocket Handyman for timeregistrering, 
       materielluttak og dokumentasjon
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Sjansen for å få riktige 
forsikringer til riktige 
priser er 100 %
Vi har samarbeidet med Maskinentreprenørenes Forbund 

(MEF) i mer enn 30 år og har forsikret maskinentreprenører, 

skogsentreprenører i tillegg til gjenvinning og avfallsbedrifter.

Det gjør at vi kjenner hverdagen i bransjen og kan gi bedriften 

din spesialtilpassede løsninger innen:

Gjennom egne særvilkår sikres MEF-medlemmene vesentlige 

utvidelser av de ordinære vilkårene. De riktige forsikrings-

dekningene kan tilfredsstille oppdragsgivernes krav etter 

Norske Kontraktsstandarder.

For mer informasjon ringer du 02400 eller besøker www.if.no.

– Rettshjelp
– Ansvarsforsikringer
– Yrkesskade
– Forsikring av bedriftens maskiner
– Transport

– Tjenestepensjon
– Personalforsikringer
– Psykologisk førstehjelp 
– Prosjektforsikring
– Helseforsikring

Arnulf Hedqvist, risikospesialist
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Det var egentlig ganske tilfel-
dig at 18-årige Stine Jensen ble 
maskinførerlærling. Det eneste 
hun visste var at hun ville jobbe 
med ett eller annet i bygge- og 
anleggsbransjen. 

– Jeg tok første året på bygg-
faglinjen på Voss, men kom 
dessverre ikke inn på andre året. 
Takket være faren min, som 
jobber som maskinfører i Hanøy 

-
plass her i stedet.  Jeg har hele 
tiden vært litt usikker på hva jeg 
ville bli. Opprinnelig hadde jeg 
nok sett for meg noe innen bygg-
fag – kanskje forskalingssnekker, 

tømrer eller murer – men dette 
er jo også veldig spennende, sier 
hun. 

Gøy med gravemaskin 
Selv om det var byggfag Jensen 
egentlig hadde i tankene, er an-
leggsmaskiner på ingen måte et 
ukjent felt for Jensen, ettersom 
faren er maskinfører. Hun har 
kjørt gravemaskiner en rekke 
ganger og synes det er både lett 
og moro.

– Faren min har tatt med seg 
gravemaskinen hjem en gang i 
blant når han skal grave i hagen 
for eksempel. I tillegg har vi en 
annen gravemaskin hjemme – el-
ler det vil si kjæresten til søsteren 
min har det. Så jeg har jo fått 
prøve en del ganger, og det er 

ganske enkelt bare man skjønner 
hvordan spakene fungerer. Og så 
er det jo gøy!

– Dessverre sitter jeg ikke så mye 
i gravemaskinen ennå, siden jeg 
akkurat har begynt som lærling, 
fortsetter hun. Hun begynte hos 
Hanøy Riggboring i oktober i fjor.

– Jeg er først og fremst ”hånd-
mann” ennå. Det vil si at jeg 
utfører masse forskjellige oppga-
ver på anleggsplassen, som for 
eksempel å fjerne steiner i grøfta 
som presser på rørene i bakken, 
følge med når noen graver med 
maskin slik at de ikke kommer 
borti ting de ikke skal, og jeg 
utfører diverse ryddejobber. Jeg 

En dag tidlig i februar byttet Anleggsmaskinen ut 

det gråkalde Østlandet med strålende sol og smel-

tende snø i Bergen. På Askøy like utenfor vestlands-

hovedstaden møtte vi en maskinførerlærling som 

-

ving på et annet.

MIN DAG STINE JENSEN

Navn I Stine Jensen (18)
Firma I Hanøy Riggboring AS

En dag da jeg sto nede i en grøft, og det skulle fylles på singel over 
rørene vi hadde lagt, hadde jeg en litt guffen opplevelse. Faren min, 
som kjørte gravemaskinen, slapp masse singel ned i grøften før jeg 
rakk å komme meg ordentlig vekk, og det sprutet masse kloakk over 
hele meg – også i ansiktet og på hendene.  Det luktet helt jævlig og 

jeg holdt på spy.  I tillegg var det så kaldt at det hele frøs til klumper 
på klærne mine. Det var nok mest min egen skyld, delvis fordi jeg 
hadde hørselsvern med radio på og ikke var oppmerksom nok, så jeg 
kan dessverre ikke klandre faren min noe særlig. Det var noe dritt, 
bokstavelig talt.

KVINNELIG

Min historie
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hjelper egentlig til med alt mulig, 
forteller hun. 

Guttejente
Hanøy Riggboring AS, som ho-
vedsakelig driver med graving, 
boring og sprengning, har fem 
ansatte. Jensen er den eneste jenta 
i bedriften, noe hun trives godt 
med. Hun har for lengst rukket 
å venne seg til den lave kvin-
neandelen i bygge- og anleggs-
bransjen.

– Av et par hundre elever 
på Voss, var det kun syv jenter. 
Heldigvis trives jeg godt i det 
mannsdominerte miljøet, og jeg 
er jo, som du sikkert ser, litt ”gut-
tejente”, sier hun.

– Den eneste utfordringen kan 
av og til være det fysiske; at jeg 
kanskje ikke klarer tunge fysiske 
løft og liknende, som gutta klarer.  
Men i de tilfellene får jeg jo god 
hjelp av de andre, så jeg føler ikke 
at det er noe problem.

Snømåking
Prosjektet hun er på når Anleggs-
maskinen treffer henne, dreier 
seg om det kommunale vann- og 
avløpsnettet.

– Akkurat i dag har jeg måkt 
snø på en annen tomt ikke så langt 
herfra, for det snødde veldig mye 
her i går. Men det vi driver med 
her på dette prosjektet, er å bytte 
ut og legge nye kloakk- og vann-

rør. Vi er underentreprenør, mens 
Askøy kommune er byggherre.  
Jeg har også vært med på noen 
småjobber andre steder siden jeg 
begynte her. Blant annet kjørte jeg 
vals før det skulle asfalteres på en 
vei ikke langt herfra, forteller hun. 

– Planen min er å være her 
i bedriften som lærling i tre år, 
mens jeg samtidig skal gå på 
skole én gang i uka i ett år. Jeg 
skal begynne på skolen til høsten, 
og det blir nok her på Askøy hvor 
jeg bor.  Etter de tre årene håper 
jeg å ta fagbrev som maskinfører.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

STÅLTANK
for diesel og bensin

ADR TANK
for diesel og bensin

TRANSPORTTANK

TRANSPORTTANK

200 liter

400 liter

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

kVinnelig 

”hÅndMAnn”
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Hovedkontor:
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Avd.: Bergen 
Liamyrene 20,   5132 Nyborg
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KOMPLETT ENTREPRENØRLØSNING
for landmåling og maskinstyring med Trimble SPS930 

totalstasjon +SPS882 rover og base + TSC2 målebok med 
SCS900 og kontorprogramvaren TBC for entreprenører

TRIMBLE SPS930 – Universal totalstasjon
Trimble SPS 930 - Robotic
totalstasjon for landmåling
og alle maskinstyringssystemer:

TRIMBLE SPS882 – GPS/GNSS Base og Rover:

TRIMBLE TSC2 - Målebok med SCS900 feltprogram:

KAMPANJE!

BESTILL BASE OG ROVER I KAMPANJEPERIODEN
OG FÅ MED MÅLEBOK OG PROGRAMVARE PÅ KJØPET

Hitachi hydraulikk,
 Hitachi teknologi
   Hitachi driftsikkerhet
   

hITACHI
HJULLASTERE

www.nanset.no

Nanset Standard og Hitachi tilbyr nå 
12 ulike hjullastermodeller 

fra 11 til 48 tonn

Ta kontakt med din lokale selger 
eller med vår hjullasteransvarlig selger

Kjell Sørensen 91 33 24 53



ANLEGGSMASKINEN 2-1072

- Er du gift? spurte Churchill.
- Ja da, jeg har vært gift i tre år, svarte den unge herren.
- Da har du kanskje barn også, fortsatte Churchill.
- Ja da, hele fem stykker! svarte gasten.

- Det var da voldsomt, sa Churchill.
- Jo da, men jeg er fryktelig glad i kona mi, sa gasten.
- Jeg er også fryktelig glad i sigaren min, sa Churchill. 
– Men man må jo ta den ut en gang i blant!

SIGARER

Sudoku

4 2 9
8 7 4 3

3
6 3 8

1 6
8 9 7
7

4 2 1 8
4 1 6

Løsning kommer i neste nr.

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

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 1-2010

Sigarelskeren Winston Churchill var på 
inspeksjon hos noen marinegaster og stoppet 
opp og snakket med en ung mann.
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Løsning
AM-kryss 1-2010

Tore Nikolaysen
1914 Ytre Enebakk
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..............................................................................................................................................

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 8. mars
merk konvolutten “Krøsset”
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