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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



Bedre kontroll og økt sikkerhet 

med Statoil TO-KORT
TO-KORT er den sikreste løsningen med tanke på misbruk og tyveri. Bilkortet følger det enkelte kjøretøyet, 

og hver sjåfør har sitt eget kort med kode som brukes sammen med bilkortene i alle firmaets biler. 

Èn kode å forholde seg til gjør det enkelt for sjåførene. I tillegg er dette en smart betalingsløsning for deg 

som har sjåfører som veksler mellom flere forskjellige biler, da denne kortløsningen gjør det mulig å følge 

opp driftskostnadene per kjøretøy og per sjåfør. Benytter du i tillegg Statoil Truck Online, kan du følge med 

på transaksjonene daglig.

Gjør som mange av våre kunder – Bytt til Statoil TO-KORT i dag.

For mer informasjon, kontakt oss på 810 30 222 eller gå inn på www.statoil.no/nlf 

PS! Husk at du aldri må oppbevare kode og kort sammen.

For veien videre
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Vi har vært en 
del av norske 
fremtidsplaner
i nesten 50 år

Siden 1963 har vi bidratt med finansieringsløsninger 
for norske bedrifter, og sett små og store fremtids-
planer bli realisert. Gjennom teknologisk utvikling 
og samfunnsmessige endringer har vi vært en aktiv 
og langsiktig støttespiller for næringslivet, både i gode og 
dårlige tider.

Leasing er svært velegnet for finansiering av maskiner, 
utstyr og kjøretøy. Din bedrift får tilgang på moderne og 
effektivt utstyr uten å binde egenkapital eller måtte låne. 
Leasing gir raskere utgiftsføring og forutsigbarhet, og 
økt fleksibilitet gjør at du enklere kan omstille driften når 
behovene endres.

Prøv vår leasingkalkulator på sgfinans.no eller ring oss på  
21 63 20 00.

La oss bli en del av dine fremtidsplaner
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LEDER

FRA SSB
En forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har kommet til at det 
ikke har noen hensikt å sortere ut og gjenbruke plast fra norsk 
husholdnings- og næringsavfall. Da er det angivelig mye bedre å la 
den brukte plasten går rett til forbrenning, lød deler av konklusjonen 

å produsere samme mengde plast tilsvarer stans av kranene på norsk 
sokkel i bare noen få timer. Da er det ifølge forskeren heller ikke 
særlig mye mer å bry seg om. Dessuten er utslippene av klimagasser 
under gjenbruksprosessen er større enn utslippene ved å hente opp 
oljen fra Nordsjøen og produsere helt ny plast. Altså gir gjenbruk av 
plast både økonomisk og klimamessig et regnskap som går i minus, 
het det i konklusjonen fra SSB-forskeren.

Det er godt mulig at regnestykket fra SSB er matematisk helt korrekt. 
Det som skurrer i våre ører er måten et supersmalt element som 
plast alene trekkes ut av en uendelig mye større avfallssammenheng, 
dissekeres, kalkuleres gjennom og til slutt presenteres som en 
feilsatsing. Den samme metoden kan temmelig sikkert brukes på 
en rekke andre områder i norsk samfunnsvirksomhet. Slett ikke alle 
samfunnsgagnlige prosesser er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Men 
nå og da mener vi det er smart å se de store spørsmålene i et helhetlig 
og samfunnsgagnlig perspektiv, og heller legge samfunnsøkonomien 
til side. 

aktører satset stort på å bevisstgjøre befolkningen om at søppel og 
avfall er en viktig ressurs. Gjenvinningsgraden i 2008 var 72 prosent, 
og pila peker fortsatt oppover. Og med like konkurransevilkår 
for aktørene vil søppel og avfall fra husholdninger og næringsliv 
trolig kunne utnyttes enda bedre som råstoff til gjenbruk og 
energimasse til forbrenning. I dette bildet kan det å anse plast som 
forbrenningsavfall i stedet for å tenke gjenbruk, raskt oppfattes som 
en likegyldighetserklæring overfor befolkningen. Når plast ikke 
er verdt å gjenvinne, hvorfor skal vi da sortere og samle inn papir, 
aluminium, metaller, glass og andre elementer til gjenbruk? Hvorfor 
ikke hive alt i den samme søppelkassa og samle rubbel og bit i en stor 
haug i stedet?

I State of the nation-rapporten som ble lagt fram for få dager siden 
slås fast at Norge faktisk er blant verdens beste på gjenvinning 
av husholdningsavfall. Og at det bare mangler litt innen transport 
og miljøtilsyn ved deponiene. Men gode planer bærer angivelig 
bud om at økt kapasitet vil medføre dekket behov for alle typer 
avfallshåndtering og gjenvinning de neste årene. Når norske ledende 
ingeniører tegner et så positivt bilde av en viktig bransje for framtida, 

som en samfunnsøkonomisk ulønnsom og meningsløs geskjeft.
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I løpet av året skal Statens vegvesen ha 

fått på plass én utbyggingskontrakt og 

én funksjonskontrakt i hver av de fem 

veiregionene med utgangspunkt i begre-

pet samhandling. 

Økt tillit, felles kontraktsforståelse og felles innsats for en best mulig gjen-
nomføring av kontrakten er hovedmålsettingen. Og eventuelle besparelser 
skal deles likt mellom partene.
Hvilke samhandlingskontrakter som konkret skal inngås i år, kan ikke 
Statens vegvesen gå ut med før den særskilte arbeidsgruppa for det nye 
kontraktsopplegget har hatt et avklarende møte i juni. Fristen for regionene 
til å levere inn forslag til prosjekter for utprøving utløp 22. januar.

hvilke utbyggings- og funksjonskontrakter som egner seg best for å basere 

på samhandling. Vi har til hensikt å kjøre en kontrakt av hver type i hver 
av de fem regionene, altså i alt ti slike kontrakter. Målet er at alle skal være 
godt etablert og i gang i løpet av dette året, sier Jan Eirik Henning i Vegdi-
rektoratet.

Deler 50/50
Henning deltar som en av veivesenets ti representanter i den særskilte 
arbeidsgruppa, der også MEFs spesialkonsulent Roald Tystad og daglig 
leder Øystein Syltern i maskinentreprenør Johs. J. Syltern AS er tildelt 

KLART FOR 
SAMHANDLINGSKONTRA

KUNNSKAP GIR KOSTNADSKUTT
Store besparelser kan oppnås når entreprenøren gis mulighet til å utarbeide andre og besparende løsninger i 

kontraktsperioden. Men anleggsmiljøet har delte meninger om saken.

Mens synet på bruk av samhandlingskontrakter er variert ute i anleggsmiljøet, har medlem i den særskilte arbeidsgruppa, Øystein Syltern inntatt en 
positiv holdning til kontraktsformen. Han er daglig leder i Johs. J. Syltern AS, et av mange maskinentreprenørselskaper med høy kompetanse og 
masse erfaring fra prosjekter der veiutbygging står sentralt.
- Norske anleggsentreprenører sitter med mye kunnskap som helt sikkert kan supplere eller erstatte tekniske løsninger som profesjonelle konsulenter 
og rådgivere har utarbeidet i et anbudsgrunnlag. Mye kan oppstå under arbeidets gang som også kan korrigeres og utføres ved hjelp av bedre og mer 
effektive metoder. Den nye kontraktsformen innebærer at denne kunnskapen kan tas i bruk og kanskje føre til bedre og rimeligere løsninger, sier 
Syltern til Anleggsmaskinen.
Spesialkonsulent i MEF, Roald Tystad er også i overvekt positiv til bruk av samhandlingskontrakter, men mener det er en og annen problemstilling 
som trenger grundigere avklaring før man er helt i mål og kan sette i gang. Han tror likevel alt kommer på plass innen og i løpet av gruppemøtet 
i juni. Ett spørsmål som for eksempel diskuteres mye i anleggsmiljøet i og omkring Trondheim for tida, er hvorvidt alternative anleggstekniske 
løsninger skal kunne fremmes mens et oppdrag fortsatt er ute på anbud, eller om dette skal kunne avklares først etter at entreprenør er valgt og 
kontrakt underskrevet.

Eksterne Øystein Syltern og Roald Tystad er med 
i Statens vegvesens arbeidsgruppe som forbereder 
igangkjøring av samhandlingskontrakter.
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NB. Gjelder kun bedriftskunder. 

www.canon.no

AKTER

plass som eksterne deltakere sammen med folk fra henholdsvis Skanska 
AS (EBA) og Aas-Jacobsen AS (RIF).
Samhandlingskontrakter betyr også at entreprenøren under veis kan 
foreslå andre og mer effektive måter å løse en utfordring på i prosjektet 
eller oppdraget, noe som igjen kan gi økonomiske besparelser i forhold til 
utgangspunktet. En slik besparelse er tenkt fordelt 50/50 mellom partene 
i kontrakten, ifølge Henning. Hovedhensikten med å innføre denne kon-
traktmodellen er å oppnå nettopp bedre samhandling mellom partene, noe 
som igjen skaper og opprettholder økt tillit, og som siste instans bidrar til 
felles forståelse av den respektive kontrakten til beste for begge parter.
- Samtidig vil samhandling gi inspirasjon til nytenkning og utvikling, som 
også gjør at partene bedre kan jobbe i fellesskap mot omforente mål, sier 
Henning.

Uendret anbudsprosedyre
For entreprenørene blir det ingen endringer fra tidligere praksis når de 
velger å delta i kampen om et tilbud. Konkurransegrunnlaget skal følge 
samme prinsipp og oppbygging som framgår av Håndbok 066. Anbud-
skonkurransene skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk i 
henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, fram 
til valg av tilbyder og inngåelse av kontrakt.
- Alt i alt snakker vi om å sette i gang noe vi alltid streber etter i et kon-
traktsforhold, men ved å innføre det nye prinsippet setter vi det hele i et 
samhandlingssystem helt fra startet av. Dette er forsøkt tidligere, som viser 
interessante effekter det er gode grunner for å studere nærmere. Nå orga-
niserer vi det på en spesiell måte og velger ut prosjekter der den respektive 
entreprenøren vet at samhandling er lagt til grunn, sier Jan Eirik Henning 
som ser med forventning fram til fordelingen av prosjekter før ferien.

Utviklingsfase
For å nå felles forståelse av en kontrakt må partene gjennom en samhand-

lings- og utviklingsfase etter at kontrakten er inngått, men før arbeidet 
med oppdraget starter. Partene skal blant annet bli best mulig kjent med 
hverandre på forhånd, avklare roller, organisering og ansvar, avklare ruti-
ner for dokumentasjon, rapportering og andre faste prosesser, og utvikle 
et felles mål for oppdraget.
Henning er klar på at tette bånd partene imellom slik det legges opp til, 
kan være uheldig.
- Det gjelder å være svært oppmerksomme, profesjonelle og å kjenne 
sine roller og ståsteder godt når det jobbes på denne måten. Men alle skal 
oppleve resultatet av prosessen som et nyttig verktøy for selve gjennom-
føringen av de respektive prosjektene, sier Jan Eirik Henning.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Ny anbudsform Samhandlingskontrakter blir å regne med når Statens vegvesen utlyser utbyggings- og funkjonskontrakter i årene som kommer. 
Ti slike kontrakter skal inngås til sommeren. (Illustrasjonsfoto)
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MEF HAR ORDET

vinter bringer dette håp om nye arbeidsoppdrag og lettere forhold for en hardt 
prøvet anleggsbransje. Aktiviteten vil øke, vi får bare håpe at den øker nok og at 
boligbyggingen og industriutviklingen igjen tar seg opp.

De mer langsiktige perspektivene, særlig når det gjelder vegbygging, er mer 
uklare, for ikke å si negative, skal man dømme etter de politiske signalene som er 
kommet i forkant av Regjeringens årlige budsjettkonferanse. Frykten brer seg om at 
Nasjonal Transportplan denne gangen skal vise seg å være kun gode ønsker, og at 

NTP gjennom vedtak i de årlige budsjettene. Vi får håpe at samferdselsminister 
Magnhild Meltveit Kleppas forsikringer om at målene i NTP står fast virkelig vil 
vise seg å være til å stole på. MEF følger denne saken nøye, og vi skal si klart fra 
om hva vi mener hvis politikerne bakker ut fra tidligere løfter. Vi i MEF er også 

lettere å få til vegbygging uavhengig av de årlige budsjettene.

Rentenivået framover har også stor betydning for våre bransjers jobbmuligheter. 
Investeringslysten påvirkes i stor grad, så vi er avhengige av at rentenivået fortsatt 
holdes lavt.  En rentestigning nå vil gi langt lavere investeringslyst både for private 
og for industrien.

MEF såkalte ”Avfallsdager” er nettopp avsluttet, og blant temaer som sto i 
fokus var MEFs satsing på nye markeder der miljø og forretningsvirksomhet 
spiller sammen. Dette er en unik mulighet for videreutvikling av markedene til 
bedriftene i MEFs fagavdelinger Skog, Gjenvinning og avfallshåndtering og Brønn. 
Skogsentreprenørene jobber for å komme sterkere på banen i forbindelse med 
trevirke til pellets og til andre generasjon biodrivstoff. Brønn- og spesialborerne 
utgjør fagbransjen som kan forsyne samfunnet med jordvarme, nærmere bestemt 
grunn og dyp geovarme, noe som kan bli en svært viktig alternativ energikilde til 
oppvarming. Gjenvinnings- og avfallshåndteringsbransjen utgjør fagkompetansen 
på materialgjenvinning. Dette er produksjon av råvarer til verdensmarkedet og 
energigjenvinning som kan utnyttes i for eksempel fjernvarmeanlegg. Og denne 
bransjens fagkompetanse er ikke minst viktig for det som ikke kan gjenvinnes, blant 
annet farlig avfall som må sorteres ut fra for eksempel byggeavfall. MEF legger en 
stor innsats i å øke kompetansen hos disse bedriftene.

Den viktigste miljøutfordringen videre er å bidra til å bevisstgjøre om og 
synliggjøre at det er økonomisk lønnsomt å tenke miljø og bruke miljøregnskap som 
styringsverktøy.

MEF har også ambisjoner om å være en sentral aktør i den omleggingen 
av samfunnet som er beskrevet blant annet i ”Klimakur 2020”, det gjelder 
både gjenvinning av ressurser, omlegging til fornybare energiformer, grønne 
arbeidsplasser og teknologiutvikling.

MEF jobber aktivt næringspolitisk for å sikre en helhetlig miljøpolitikk i Norge. 
Dette innebærer særlig behovet for forutsigbare rammebetingelser slik at maskiner 
og utstyr kan utnyttes på en så kostnadseffektiv måte som mulig. Videre at avgifter i 
miljøpolitikken må være reelle miljøavgifter og ikke bare fungere som inntektskilde 
for staten. Avgiftene må også innrettes slik at en får en fornuftig balanse mellom 
materialgjenvinning og energigjenvinning. 

Miljøtenkningen i MEF uttrykkes nå i et eget strategidokument som skal 
være samlende for alle, men som også skal peke på nye satsingsområder og 
virksomhetsområder med betydelig innslag av aktivitet som vil fremme miljøet.

Jeg ønsker alle en god, miljøbevisst og arbeidsom vår.



God påske!
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JURIDISK ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN 
– MED VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010

ansettelser:
Arbeidsmiljøloven § 14-9 (5) er nå endret med det formål å 
klargjøre rekkevidden av bestemmelsen. Etter arbeidsmiljøloven 
har ansatte som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i 
mer enn fire år krav på fast ansettelse (den såkalte fireårsregelen). 
Det er nå angitt positivt i lovteksten i hvilke tilfeller den såkalte 
fireårsregelen kommer til anvendelse, og videre at det angis 
positivt i bestemmelsene at rettsvirkningen av sammenhengen ved 
midlertidig ansettelse ut over fire år, vil være at arbeidstakeren 
skal anses som fast ansatt.

Kravet til et sammenhengende ansettelsesforhold i mer enn fire år 
innebærer at ansettelsesforholdet skal være uavbrutt. Det følger 
imidlertid av Ot.prp. 49, side 333, at mindre avbrudd mellom to 
ansettelsesforhold må trolig kunne tolereres. Det vil imidlertid 
bero på en totalvurdering av ansettelsesforholdet og begrunnelsen 
for avbruddet, om kravet til ”sammenhengende” anses å være 
oppfylt eller ikke. Sykdom, permisjoner, militærtjeneste, 

m.v. avbryter ikke ansettelsesforholdet, men skal ifølge 
Ot.prp. 49, side 333, normalt gå til fradrag ved beregning av 
ansettelsesforholdets lengde. 

Arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser om krav til 
arbeidsmiljøet i § 4-1 er endret. Bestemmelsen tydeliggjør at det 
stilles krav om risikovurdering ved såkalt alenearbeid, og det 
presiseres at prestasjonslønn (som for eksempel akkordavlønning) 
ikke må benyttes i de tilfeller dette kan få vesentlig betydning for 
sikkerheten til arbeidstakerne.

I forbindelse med lovendringen uttrykte departementet at dersom 
arbeidets art gjør at for eksempel akkordavlønning innebærer en 
uakseptabel sikkerhetsrisiko, vil avlønningsmåten være i strid 
med bestemmelsene, og således ulovlig, jf. Ot.prp. 49, pkt. 7.3.3, 
side 93. Det vil dog være en presumpsjon for at tariffbaserte 
lønnssystemer ikke vil være i strid med loven på dette punkt.. Jeg 
skal her minne om at MEF ved Maskinoverenskomsten har avtalt 
bruk av akkordavlønning.

Etter arbeidsmiljøloven § 15-11 (1) (2) har en arbeidstaker rett 
til å fortsette i stillingen ved tvist om et arbeidsforhold lovlig 
er brakt til opphør eller ikke. Dette gjaldt likevel ikke ved tvist 

lovendringene.



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.

om avskjed, oppsigelse i prøvetiden, for innleide arbeidstakere 
eller midlertidige ansatte ved arbeidsmiljøloven § 15-11 (3). I 
slike tilfeller kan retten etter krav fra arbeidstaker  bestemme at 
arbeidsforholdet likevel skal fortsette inntil saken er rettskraftig 
avgjort. I § 15-11 (3) er det nå inntatt et nytt annet punktum, hvor 
det angis at det gjelder en frist for å gjøre krav gjeldende om å 
fortsette i stillingen også i slike tilfeller. Fristen for å gjøre et slikt 
krav gjeldende, er åtte uker regnet fra det tidspunkt arbeidstaker 
fratrådte eller fra forhandlingenes avslutning. 

Advokat
I ERLING M. ERSTAD

” Lovendringene i 

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

www.norgeodesi.no

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

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
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FORSIKRING KJØRING PÅ IS

ULYKKER OG KJØRING PÅ
ISLAGTE VANN

-

Hver vinter opplever vi tragiske ulykker i forbindelse med kjøring 
med motorkjøretøy på islagt vann. I løpet av denne vinteren er det 
skrevet om 12 saker i norske medier som omhandler arbeidsmaski-
ner eller scootere som har gått gjennom isen, to av dem med døde-
lig utgang.
Kravet til aktsomhet ved å kjøre på islagt vann er stort, både med 
hensyn til personell og materiell. Det gjelder selvsagt alle typer 
kjøretøy, men i vår bransje med særskilt vekt på tunge arbeids/an-
leggsmaskiner og kjappe små snøskutere.
Også skogsmaskinførere må passe ekstra godt på under vinterdrif-
ten. Snarveien over et islagt vann til neste teig kan se fristende 

rask ut, men en fullrigget hogstmaskin eller lassbærer er gjerne 
tyngre enn den ser ut for. 

I en brosjyre utarbeidet av Arbeidstilsynet i samarbeid med NVEs 
iskontor og Norsk institutt for skogforskning er det satt opp ti gode 
isvettregler for sjåfører, anleggs- og skogsmaskinførere inkludert.

 Sjekk istykkelsen langs kjøreveien før du kjører ut på isen. Istyk-
kelsen varierer ofte med strøm og dybdeforhold – gjør deg kjent 
med vannet på forhånd.
 Husk at snøen isolerer godt og hindrer isdannelse. Forsterk isen 

med måking, snøpakking, oppvanning.
-

evne gir minimal bæreevne.
 Kjør ikke for sakte, men heller ikke for fort, spesielt ikke med 

tunge lass. Anbefalt hastighet er 5-15 km/time.
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Hvilken radio
passer deg best?

Zodiac Proline M
Robust og fl eksibel radio som dekker alle 

frekvensområdene.

Ønsker du ytterligere 
dekning på anleggsplassen?
Vi leverer Repeatere og Basestasjoner tilpasset små og

større systemer

www.zodiac.no   Tlf: 22 79 68 00

Zodiac Proline W serien
Radioen for deg der kvalitet og ytelse er 

det viktigste.

Dekker alle frekvensområdene
Liten og hendig
Fuktbestandig (ip-65)
Enkel å bruke
Rikt utvalg i tilbehør

 Tømmertransport bør helst skje som stammelunning med toppen 
frem. God vektfordeling får du ved å slepe lasset langt bak trakto-
ren.
 Flere kjøreveier reduserer slitasjen på isen.
 Nær land er isen ofte dårlig, men er det grunt forsvinner du ikke 

i dypet.
 Bruk ikke isen som velteplass.
 Kjør alltid med åpen takluke og ta av dørene på førerhytta. Bruk 

ikke traktor uten takluke ved kjøring på is.
 Ha alltid kniv eller helst isbrodder i en snor rundt halsen og ar-

beid aldri alene.

Kjøring på innlandsis kommer inn under loven om motorisert 
ferdsel i utmark, som forbyr kjøring utenfor vei med mindre det er 
gitt unntak. Bruk av vanlige personbiler vil normalt være forbudt 
på innlandsis, og avkortning i kaskoerstatning vil kunne gjøres på 
grunnlag av grov uaktsomhet. Derimot er abeidsmaskiner, trakto-
rer, ATV’er og snøscootere kaskodekket dersom de kjører på lovlig 
område.
Forsikringsvilkårene sier at ved kjøring på islagt vann skal forsi-
kringstaker eller den som er ansvarlig for motorvognen forvisse 
seg om at dette kan skje uten fare for overbelastning. 

Mange kriterier

dette veldig vanskelig. Det avhenger blant annet av tykkelse på 
isen, spenninger, sprekker, snø, temperatur og strømforhold.
I kalde, snørike vintre er det ofte dårlige isforhold fordi snøen 
hindrer isdannelse og i milde vintre kan isen være mer trygg fordi 
snøen er omgjort til is. Utarbeidede tabeller sier for eksempel at 
største akseltrykk på 40 cm stålis er 5 tonn eller 7 tonn totalvekt.  
Men dette er igjen avhengig av en rekke andre forhold.  Det er 
dermed umulig å gi noe fasitsvar på dette, men hver situasjon må 
vurderes for seg.

Overbelastning
Kjøring på is vil alltid medføre risiko for ulykker, selv om en føl-
ger fagfolks anvisninger for hvor tunge kjøretøy forskjellige istyk-
kelser kan bære. Før kjøringen er det et godt utgangspunkt ikke 
bare å lese, men forholde seg aktivt til isvettreglene. I motsatt fall 
kan man lett komme i en situasjon at man ikke har ”forvisset” seg 
godt om faren for overbelastning hvis en kjører gjennom isen. Et 
godt råd er å utvise svært stor aktsomhet dersom det er påkrevd å 
kjøre på islagt vann.

Tekst
I ULF MICHAELSEN
Salgssjef IF, Allianser bedrift

I JAKOB PRIESNER
Avisa Lindesnes
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Region Øst
NYTT FRA REGIONENE

MEF avdeling Oslo/Akershus arrangerte 17. februar sitt årsmøte 
på Holmenkollen Park Hotel Rica. Per Bergerud, en av Norges 
storhoppere i 1980 åra, som også sitter i utbyggingskomiteen 
for anlegget, redegjorde glødende før selve årsmøtet for 
Holmenkollbakken, Midtstubakken, og også skiskytter- og 
langrennsarenaen. Et fantastisk anlegg som er verdt et besøk.
Det påfølgende årsmøtet ble så gjennomført. Ved valget ble Trond 
Øiseth gjenvalgt som styreleder. Ole Christian Vold og Helge Thirud 
frasa seg gjenvalg, og i deres sted ble valgt Sigurd Furulund, Jessheim 
og Geir Nilsen, Oslo.
Etter det formelle årsmøtet kom Lars Salvesen, leder for 
samferdsel i Akershus fylkeskommune, med et innlegg omkring 
den nye forvaltningsreformen, som medfører at ansvar som 
vegvesenet tidligere har hatt for riksveger i fylkene nå overføres til 
fylkeskommunen. Han gikk langt i å love at vegstandarden ikke vil bli 
dårligere etter at reformen ble innført. 

Lars Salvesen, leder for samferdsel 
i Akershus fylkeskommune.

Styret i MEF avdeling Østfold har vedtatt at alle medlemmer i 
avdelingen skal kunne velge ett to-dagers kurs, eller to ett-dagers kurs 
blant kursene som MEF-skolen arrangerer. Deltakerne mottar selv 
fakturaen fra MEF-skolen, men sender den videre til MEF avdeling 
Østfold, Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo. 

MEF avdeling Østfold valgte Lene Jørgensen som styreleder på 
sitt årsmøte 18. februar på Thon Hotel Halden. Tor-Erik Olimb 
trakk seg som styreleder da Lene ble foreslått. For øvrig ble styret 
uforandret etter årsmøtet. Etter at årsmøtesakene var gjennomgått, 
redegjorde Per Inge Bjerknes, leder av samferdselskomiteen i 
Østfold fylkeskommune, for den nye forvaltningsreformen og 
hvilke konsekvenser det vil ha for fylkets veistandard. Ifølge 
Bjerknes vil fylkeskommunen gjøre sitt til at vegstandarden skal 
bedres i Østfold.

Lene Jørgensen overtar her klubben av Tor- Erik Olimb
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Region Nord

Avd. Finnmark holdt sitt årsmøte 19. – 21. februar om bord i Color 
Magic på strekningen Oslo – Kiel - Oslo. Totalt deltok 56 personer på 

Leverandørene holdt innlegg på turen til Kiel, mens årsmøtet ble 

ingen ble sjøsyke.

Etter valget har styret følgende sammensetning: Leder Jan Erik 
Opgård (Jan Opgård AS, Alta), Svend Ingvar Hoel Larsen (Larsen 
Maskin AS, Hammerfest), Jan Arild Paulsen (Paulsen Entreprenør AS, 
Lakselv), Audun Nylund (Jan Nylund & Sønner AS, Båtsfjord) og 
Svein Werner Sundquist (Oscar Sundquist AS, Kirkenes). 

Vararepresentanter: Tormod Kristensen (Tormod Kristensen Maskin 
AS, Alta), Per William Hermansen (Kauto Maskin AS, Kautokeino) 
og Roger Pettersen (Maskinentreprenør Arne Pettersen, Tana).

Helga 9. – 11. april blir det medlemsmøte i Levi. Det er muligheter 
til å kjøre scooter fra Norge eller komme dit med bil. Det er 
bestilt rom på hotell Sokos som er midt i sentrum av Levi. Det er 
gangavstand til slalåmbakkene. Program og påmeldingsskjema 
vil bli sendt ut innen kort tid. Det forventes stor påmelding, vent 
derfor ikke med å melde dere på. Ta gjerne med hele familien.

Fra venstre: Tormod Kristensen, Svend Ingvar H. Larsen, Jan Erik Opgård, Jan Arild Paulsen, Audun Nylund og Svein W Sundquist.

 MEFs fortjenstmedalje:
Har du kvalifi serte kandidater 
i din bedrift?

Medaljen tildeles i sølv og gull ved henholdsvis 
20 og 30 års ansettelse. Statutter og søknads-
skjema fi nner du på MEFs medlemsnett: 
www.mef.no. Du kan også kontakte ditt 
regionkontor eller 
hovedkontoret, 
22 40 29 00, og be om 
å få dette tilsendt. Be-
handlingstiden fra vi 
mottar søknadsskjema 
til gravert medalje og 
diplom sendes fra oss 
er fra 2 – 3 uker.

Har du spørsmål 
vedrørende ordningen 
kan du kontakte 
Bjørg Fossum, 
telefon 22 40 29 10.

60 år 1948 – 2008



ANLEGGSMASKINEN 3-201018

NYTT FRA REGIONENE

Nytt styre
Brønnboreravdelingens årsmøte 12. - 13. februar i Oslo resulterte i 
nytt styre:
Jon Harald Skattebo, Oppland, Rikard Lie, Østfold, Vetle Sjørholt, 
Telemark, Vidar K. lande, Telemark, Kjell Nyen, Hedmark og 
Hallvard Larsen, Oppland.

Haiti
Brønnboreravdelingen med sine leverandører støtter hjelpearbeidet 
for ny vannforsyning etter jordskjelvet på Haiti med kr. 10. 000,-.

Det arrangeres grunnvannstreff i dagene 28. - 29. april på Hamar. 
Arrangør er NorskVann og brønnborere oppfordres til å delta. 
Av saker oppe til diskusjon står blant annet rapportering av 
brønnborerdata til det offentlige.

De nordiske brønnborerorganisasjonene planlegger sitt neste møte 
12. - 13. april i Sverige. Hovedarrangør er svenske Geotec som 
samtidig arrangerer sitt medlemstreff. Fra norsk side stiller vanligvis 
brønnborerstyrets representanter. 

Norsk Standard
På bakgrunn av bevilgninger fra MEF er det nå oversendt henvendelse 
til Standard Norge om å lage en egen standard for utforming av 
grunnvannsbrønn. Slikt arbeid er for så vidt en omfattende prosess 
som involverer mange ulike aktører. Med dagens fokusering på 
fornybar energi mener styret i brønnboreravdelingen at en slik 
standard klart vil fremme kvalitetskriterier i grunnvannsbransjen.

Tradisjonen tro avholdt MEF-GA har sitt avdelingsårsmøte i MEF-
huset 2. mars.
18 deltakere, hvorav 11 stemmeberettigede medlemsbedrifter fra ulike 
deler av landet deltok. Fra hovedstyret møtte Arnstein Repstad, fra 
MEFs administrasjon deltok kompetansesjef Fred Arild Gyldenås, 
seksjonssjef Einar Østhassel og avdelingsleder Tore Veløy.

Styreleder Guttorm Kjelsvik ønsket deltakerne velkommen til 
årsmøtet. Fred Arild Gyldenås redegjorde for MEFs virksomhet, 
næringspolitikk, sentrale saker og organisatoriske utvikling 
i 2009 og prioriteringer i 2010, samt om nødvendigheten av 
kompetanseutvikling i medlemsbedriftene. Arnstein Repstad gjorde 

om forventningene om en positiv utvikling i denne sammenheng.
Valgkomiteens innstilling ble presentert av komitelederen Rolf 

Rosmo og innstillingen ble enstemmig vedtatt. Dette medfører at 
Guttorm Kjelsvik ble gjenvalgt som styreleder, Truls Markussen fra 
Franzefoss Gjenvinning AS ble valgt som nytt som styremedlem for 
to år, Olav Tenden ble gjenvalgt for to år som styremedlem og Paal 
Kvernvolden som 1. varamedlem for to år. Revisorene Ole Sverre 
Abrahamsen og Helge Torp ble gjenvalgt for ett år. Som nytt medlem 
i valgkomiteen ble Petter Holm fra Gårdpass AS valgt for tre år.

Kari Merete Moen Volle ble takket for sitt engasjement i styret. 
Hun ble valgt inn som styremedlem i 2006 etter å ha vært 2. vara i ett 
år.

Avdeling skog

Nytt styre
Skogavdelingens årsmøtehelg 19. - 21. februar i Bergen resulterte 
i nytt styre:
Per Harald Vergedal, Vestfold, Terje Varli, Hedmark, Monrad 
Lassemo, Nord-Trøndelag, Lars Ragnvald Tveitan, Vestfold, Svein 
Valaker, Hordaland, Ståle Fageraas, Buskerud og Håkon Madland, 
Vest-Agder. 

Det arrangeres åpne kurs i nylig godkjente NS 8432: 22. mars 
i Oslo, 8. april på Mære, 6. mai på Gautefall og 12. mai i 
Kongsvinger. Det blir sendt ut invitasjon til alle medlemmer, men 
sett av allerede dato i din kalender. 

foreligge rundt 1. april. Mange skogsentreprenører har benyttet 
seg av fjorårets ordning og det forventes stor interesse for årets 
nye retningslinjer fra Statens Landbruksforvaltning. Dette til 
oppfølging av hva som ble belyst om ordningen under fjorårets 
temadager i Oslo og som på en slik utmerket måte ble formidlet av 
rådgiver Jørn Lileng fra SLF til bransjen.

Nye trekkregler (fjoråret) for tømmer registrert som 
piggvalseskadet, vil fortsatt ha fokus i skogavdelingen. Forholdet 
forventes å få ny aktualitet i løpet av våren og skogavdelingen 
vil opprettholde sitt allerede engasjement om entreprenørenes 
synspunkter overfor Norsk Virkesmåling.
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MESSER OG KONFERANSER 2010
München

Oslo

Arr. NFF

Stavanger

Kongsberg 

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

Arr: MEF 

Seljord

Arr: MEF

Norges Varemesse, Lillestrøm
Arr. Meknet

Arr. MEF

Shanghai, Kina

Kvalitetsprodukter, dyktige fagfolk, god logistikk, 
oppfølging og god service sikrer at du som kunde 

har en solid samarbeidspartner. 

Bli en del av vårt nye PROFF konsept. 
For mer informasjon se www.asak.no 

P
R
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F
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Asak PROFF
En naturlig partner for 
MEF entreprenørene

NORSKE KVALITETSPRODUKTER WWW.ASAK.NO

Vårt mål er
å levere kvalitet 

i alle ledd.

anleggsteknikklinje i fylket. OKAB og MEF avdeling Telemark har 
jobbet iherdig for å få tilbake skoletilbudet til de som ønsker å jobbe 
i anleggsbransjen, og høsten 2010 er det klart for oppstart av VG2 

linje ved Lunde videregående skole. Fylkeskommunen har bevilget to 
millioner kroner til investeringer i forbindelse med oppstarten. MEF 
og OKAB vil bistå skolen i oppstartsperioden og vi håper mange unge 
vil benytte seg av tilbudet.
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Du kan også gi på rodekors.no
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www.tellefsdal.no
4993 Sundebru Tel.  37 11 92 00 Faks 37 11 92 01

KANTKLIPPING ?KANTKLIPPING ?
TELLEFSDAL AS tilbyr klippere for montering
på traktor eller hjullaster. Aggregatet fra
Dücker strekker seg inntil 7m på begge sider
av kjøretøyet. Suverén betjeningskomfort.
Ring oss for mer informasjon om den nye
kraftige DUA serien til Dücker.

Kun Dücker leverer kantklippere med det
unike TASTTRONIC systemet.
Uten mekaniske komponenter overvåkes
og beskyttes klippehodet samtidig som
føreren avlastes og kan fokusere mer på
trafikken og kjøringa.

FEIEMASKIN ?FEIEMASKIN ?
Vi leverer feikoster i bredder fra 1m til 3m.
Dücker feiemaskiner kan tilpasses de fleste
behov og ønsker med hensyn til utstyr.
Fester for de fleste bæremaskiner.
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Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet

STATISTIKK ANLEGGSINDEKS
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Lavere anleggsvirksomhet 
Anleggsvirksomheten lå i 2009 7,7 prosent under nivået 
i 2008. Dette er første året siden 2001 med en negativ 
årsvekst. Sesongjusterte tall viser imidlertid en liten økning i 
anleggsproduksjonen på 1,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009.

Byggenæringen falt 3,7 prosent
For byggenæringen var det for 2009 sett under ett, et fall i 
produksjonen på 3,7 prosent i forhold til i 2008. Utviklingen har 
vært ulik for produksjonen innenfor nybygg og rehabilitering. 
Nybyggproduksjonen i 2009 var i gjennomsnitt 13,9 prosent 
lavere enn i 2008, og er tilbake på om lag samme nivå som i 
2005. Rehabiliteringsvirksomheten derimot øker kraftig for 
andre år på rad, og er 9,6 prosent høyere i 2009 sammenlignet 
med 2008.

Kilde: SSB

Produksjonsindeks

Anleggsmaskinindeksen

Grunnarabeid/bygging av veger og jernbaner

Skogsmaskinindeksen

Bygge- og anleggsvirksomheten var samlet 4,6 

prosent lavere i 2009 enn i året før. Sesongjus-

terte tall viser at nedgangen i produksjonen var 

mot slutten av året. 



Gå ikke glipp av MEFs 
Veterantreff 2010!

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

Målgruppen er MEF-medlemmer og ledsagere med mer enn 20 års medlemsskap.

Årets Veterantreff – det 16. i rekken – legges til Ungarn. Detaljert program er under utarbeidelse, men 
vi kan allerede nå røpe noe av det.

Etter ankomst til Budapest airport 14. september går turen direkte til Balatonfüred, en sjarmerende og 
vakker liten by som ligger ved nordenden av Balatonsjøen. Ønsker du å lese mer om byen finner du 
det under denne nettadressen www.balatonfured.hu. Innkvartering på firestjerners hotell i tre døgn 
før turen går videre til Budapest, Ungarns hovedstad. Første stopp i Budapest blir Géllerthøyden og 
slottet. Etter å ha nytt den vakre utsikten blir det lunsj på en hyggelig restaurant ikke langt fra slottet. 
Deretter blir det en kort sightseeing med buss for å bli litt kjent i byen. Innkvartering på fire stjerners 
hotell i sentrum. Vi kan også røpe at det blir mulighet til å besøke det kjente og ærverdige Széchenyi-
badet i byparken. På årets Veterantreff vil vi også tilby to små fagseminarer. Mer om disse, detaljert 
program, priser og påmeldingsskjema vil være klart i uke 11 og tilgjengelig på www.mef.no.  

Vi har mottatt mange forhåndsreservasjoner og det er inntil programmet er klart mulighet for flere å 
forhåndsreservere plass ved solbjorg@escapetravel.no. Maks antall deltakere er 70 personer.

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

Velkommen til årets Veterantreff!
Motto: ”Du må ikke være pensjonist for å delta”.
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MEF-AKTØREN TORBJØRN DAHL

- Det er rart med det, mener Tor-
bjørn Dahl med tilhold i Eidsvoll 
og oppvekst i Hurdal, begge 
kommuner med store skogarealer 
tilhørende Mathiesen Eidsvold 
Værk og Mjøsen Skog. Aksjesel-
skapet hans er et resultat av høyt 
tempo i takt med utviklingen helt 
siden mekanisert skogsdrift grad-
vis inntok norske skoger fra sent 
på 1960-tallet.
- Etter så mange år i skogen er det 
ikke enkelt å bare kutte tvert hel-
ler. Derfor har jeg valgt å trappe 
ned gradvis. På det meste hadde 
vi to faste lag ute i skogene til 
Mathisen Eidsvold Værk. Dessu-
ten et det ikke lenger like enkelt å 

Dahl som fylte 66 midt i februar 
og samtidig registrerte at tømmer-
prisene nå er bedre enn på lenge.

bursdagspresang. Jevnt over me-
ner jeg tømmer alltid har vært for 
dårlig priset. Både skogeiere og 
entreprenører har lidd under lav 

inntjening i forhold til investerin-
ger og innsats. En høykapasitets 
hogstmaskin for sluttavvirkning er 
et uhyre avansert og teknologisk 
mesterverk og koster fort borti 

en slik investering krever sitt. Til 
forskjell fra en gravemaskin eller 
hjullaster må skogsmaskinene går 
hver eneste dag året gjennom for å 
bære seg økonomisk, lyder Dahls 
kortversjon av å ha skogen som 
næringsgrunnlag. Han har også 
en 8 ½ tonns Cat beltegraver som 
brukes en del i vedlikehold av 
450 km skogsbilveier som binder 
Mathiesen Eidsvold Værks i alt 
350.000 mål store skogsområder 
sammen.

Tross slitet og risikofylt egen-
innsats i mange tiår, har han ikke 
angret en dag på valget av skogs-
drift som levevei.
- Dessuten har jeg fått opp-
leve den tekniske utviklingen av 

SKOGSVETERA
TRAPPER NED

Navn I Torbjørn Dahl
I Torbjørn Dahl AS

Antall ansatte I2 1/4

ICa 5 mill. kroner

-

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!
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skogsmaskiner på kroppen helt 
fra 1968 da jeg ble med på et 
maskinlag hos Mjøsen Skog med 
en Kockum stammelunner. I 1974 
kjøpte jeg min første lassbærer, 
en SMV som var litt større og ga 
mye for pengene.
Sommeren -79 dukket daværende 
skogsjef hos Mathiesen Eidsvold 
Værk opp og fortalte om anskaf-
felse av en Logma helkvister og 
akutt behov for folk til å kjøre ut 
tømmeret etter den nye ruggen.
- Jeg lot meg friste, kjøpte en 
ny Kockum 850 lassbærer med 
klembankelunner, startet opp for 
Mathiesen like etterpå og har nå 
altså vært fast kontraktspartner i 
over 30 år, summerer Dahl opp, 
og velger å gjøre en lang og min-
nerik historie fra skogen veldig 
kort.
Summa summarum ble Logma’en 

-
stattet av en Kockum 8865 hogst-
maskin og en ditto 880 kombinert 
feller og legger, så vidt Dahl kan 
huske. Deretter gikk det bare slag 

i slag med nye maskiner rett som 
det var fra blant annet SkogsJan, 
Caterpillar og Valmet.

Trekkplaster
På den tida var det vanlig at skog-
eier sto for anskaffelse av maski-
nene, mens entreprenører hadde 
kontraktfestet pris per kubikk-
meter som var regnet ut inkludert 
fradrag for utgifter til maskinelle 
investerings- og driftskostnader.
- Ordningen var på en måte den 
tidas leasingsystem for skogsmas-
kiner, sier Torbjørn Dahl.
I karrieren så langt har han hatt i 
alt 27 forskjellige skogmaskiner i 
drift, og faktisk lagt ned over 1,6 
millioner kubikkmeter tømmer. På 
det meste med to hogstmaskiner 
og tre lassbærere samtidig. På 
grunn av planmessig nedtrapping 
er nå all utkjøring satt bort på 
kontrakt, og antallet hogstmaski-
ner redusert til én. I fjor sommer 
byttet Dahl inn en Valmet 941 
med 10.500 driftstimer på telleren 
i en ny EcoLog 590D, begge mest 

kjørt av Bjørn Olav Sørgaard som 
har vært fast maskinfører i 30 år. 
Kona til Torbjørn Dahl utgjør det 
siste kvarte årsverket i bedriften. 
Tida hennes går med til papir- og 
administrasjonsoppgaver.
- Nyanskaffelsen min ble brukt 
som trekkplasteret på EcoLog-
standen på Elmia Wood i 
Jönköping i fjor. Jeg ble dessverre 
forhindret fra å være til stede, 
men maskinen er jo ganske stor 
og vakte en viss oppsikt med sine 
særegne pendelakslinger. Til vårt 
bruk er maskinen ideell fordi vi 
kun driver sluttavvirkning i mye 
grov skog, sier Torbjørn Dahl.

Da skogsentreprenørene slet 
som verst i fjor vår på grunn av 
fulle trelastlagre, lave priser og 
bråstopp i markedet, var Torbjørn 
Dahl AS travelt opptatt med tra-

Nebbenes og Dal i Akershus.
- Det oppdraget ble kjørt helt 
uavhengig av tømmer- og tre-

lastmarkedet, og sikret driften 
vår gjennom sesongen. Vi hadde 
ikke en eneste dag med stopp i 
fjor, og har sluppet stopp hittil i år 

årene har ligget på rundt 45.000 
til 50.000 kubikkmeter, og det ser 
ut til å havne der i 2010 også, sier 
Torbjørn Dahl.
Nå om dagen lurer han fælt på 
hvordan de nye 5 mm-regelen for 
valseskader vil slå ut til våren når 
frosten trekker ut av virket.
- Selv om vi har det beste valseut-
styret leverandøren kan by på, og 
systemtrykket i hydraulikken er 
justert ned til anbefalt minimum, 
frykter jeg at hele lass med tøm-
mer kan bli redusert på volum 
og gi lavere betalt til skogeier på 
grunn av bagatellmessige pigg- og 
slureskader. Nei, denne nye rege-
len er veldig dårlig fundert, sier 
Torbjørn Dahl.

ISVEIN ERIK MADSSVEEN

RAN
 Torbjørn Dahl med fjorårsinnkjøpte EcoLog 590D med fast maskinfører gjennom 30 

år, Bjørn Olav Sørgaard i førerhytta.

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!
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- Kvalitetssikring (KS) er sammen 
med bred satsing på områdene 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
satt helt fremst på alle fagom-
råder her hos oss i Grunnarbeid 
AS, sier KS/HMS-ansvarlig Geir 
Sivertsvik.

-
maskiner og en hjullaster for å 
legge på plass noen skrantne me-
ter med et dobbelt sett lette PEH-
rør i en åpen og ganske grunn 
grøft kunne vel umulig være annet 
enn sløsing med ressurser?
- Denne jobben gjorde vi i fjor 
sommer. Vi måtte blant annet 

valgte en metode som innebar 
kortest mulig stengning. Samtidig 
viser etterkalkyler at jobben kom 

maskiner med høy timekostnad 
i en kort periode enn å engasjere 
mange medarbeidere til manuelt 
arbeid i mange timer. Grundig 
gjennomgang av oppdraget på 
forhånd med de involverte og 
nøye valg av maskintyper er et 
godt eksempel på bruk av KS i 
praksis. En rekke åpninger for 
mulige feil og misforståelser med 
tilhørende sjanser for høye ekstra-
kostnader ble samtidig eliminert, 
fastslår Sivertsvik, ansatt som KS/

HMS-ansvarlig hos Grunnarbeid 
i 2004.

Grunnarbeid holder til på Ran-
heim nord for Trondheim, og ble 
stiftet i 1986. Fram til 2006 var 
driften stort sett basert på anleggs-
oppdrag på bakkenivå og lavere. 
Samme år tok selskapet også på 
seg byggeoppdrag i tillegg til rene 
anleggsoppdrag. Etter Sivertsviks 
inntreden i 2004 er antallet med-
arbeidere økt fra snaue 60 til 230.
- Før 2006 ble om lag 90 prosent 
av alt som ble gjort, gravd ned. In-
gen kunne se sluttresultatet etter-

på, minner KS/HMS-medarbeider 
Hildegunn Melan om.
Sammen med en intern HMS/KS-
gruppe styres all KS/HMS-innsats 
i Grunnarbeid med utgangspunkt 
i den faste staben. Det virkelige 
KS/HMS-arbeidet foretas av 
anleggsledere og medarbeidere 
ute på anlegg og på byggeplasser. 

innsatsen i selskapet penset inn 
på nybygging og vedlikehold av 
veier samt rehabilitering av of-
fentlige bygg og andre områder 
der det viste seg at tiltakspakkene 
mot krisen slo positivt inn. 
- I 2009 økte vi omsetningen med 

KVALITETSSIKRING?
SLØSING ELLER

Bruk av fem tunge 
anleggsmaskiner til å plassere en 
dobbel PEH-rørledning viste seg 
som planlagt å være en lønnsom 
kvalitetsaffære da oppdraget ble 
etterkalkulert i fjor. (Foto: Mor-
ten Schjølberg, Grunnarbeid)
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213 millioner til 485 millioner 
kroner. Det er klart omleggingen 
vår har betydd mye for det gode 
resultatet, men et grundig og fullt 
fokusert KS/HMS-system har 
bidratt sterkt. Vi hadde ikke klart 
å oppnå dette uten, tror Sivertsvik.

Kvalitet og HMS er ikke bare 
papirarbeid og regelverk, ifølge 
Sivertsvik, og utdyper.
- Et uhell skjer ikke, det forårsa-
kes av noe. Og når et uhell skjer, 
er det forbundet med kostnader 
ved siden av eventuelle person-
skader og andre alvorlige følger. 
Vi ønsker å gjøre alt for å unngå 
begge deler, sier han og nevner et 
praktisk eksempel.
- En medarbeider med krefter nok 
mente han kunne løfte et 80-90 
kg tungt kolli framfor å bruke 

tre ukers sykmelding som følge. 
Forklaringen var at han ville spare 
bedriften for 700 kroner i liftkost-
nader. Regnestykket etterpå viser 
at beslutningen kostet bedriften 
20.000 kroner i sykepenger minus 
700 kroner til liften, altså 19.300 
kroner netto i rene utgifter, opp-
summerer Sivertsvik. Til dette 
kommer også de menneskelige 

sider med det å være sykemeldt.
Poenget er altså at alle hendelser 
forårsakes av noe, og at de koster 
både menneskelig og økonomisk. 
Målsettingen er altså å unngå alle 
ulykker, hvor krevende målset-
tingen enn er.  
- Uhellshåndteringen hos oss byg-
ger på et gjennomført system med 
rapport om uønskede hendelser 
(RUH). Så snart noe er skjedd, 
skal det som er skjedd dokumen-
teres og rapporteres via egne skje-
maer som alle medarbeidere har i 
lomma. Formålet er å gjennomgå 
hendelsen og iverksette tiltak som 
gjør at noe liknende aldri skjer 

vel i praksis helt umulig, men vårt 
system handler i alle fall om å 
gjøre alt som står i vår makt for å 
hindre det.

Ulykkestallet 10
RUH’ene er et sentralt verktøy 
i den daglige driften. En RUH 
skal benyttes for å rapportere en 
uønsket hendelse, ikke nødven-
digvis en ulykke. Dette er et viktig 
moment omkring den strategi 
Grunnarbeid har for behandling 
av RUH’er
Sivertsvik viser til regelen om det 
erfaringsmessige ti-tallet som ikke 

bringer lykke, akkurat.
- For hver tiende ulykke som 
skjer, oppstår en alvorlig skade, 
og for hver tiende alvorlige skade 
skjer et dødsfall. Erfaringen viser 
at for hver tiende RUH, unngås
en ulykke. Ved enkel matematikk 
vil det altså i teorien si at for hver 
1000 RUH har man unngått en 
dødsulykke.
RUH’er er altså et viktig hjel-
pemiddel for å unngå at ulykker 
skjer, sier Geir Sivertsvik.
Et nytt eksempel. En betongklatt 
blir liggende å herde på en gang-
bru mellom et anlegg og en spi-
sebrakke. Denne ble liggende slik 
at det ikke gikk for to personer 
å passere klatten samtidig. Hvis 
noen hadde skrevet RUH – og 
meldt ifra, kunne de ansvarlige 
fått fjernet klatten før noen snu-
blet i den. Det var nemlig det som 
skjedde – noen sparket borti og 
brakk tåa…

For Grunnarbeid har valg av KS/
HMS-system vært enkelt.
- Vi brukte lenge MEFs papirba-
serte system, men gikk rett over 
til det nettbaserte systemet da det 
kom i 2008. Det er alltid oppdatert 
og blir slik vi arbeider på området 

bare bedre og bedre i forhold til 
alt nytt som kommer innen lover, 
regler og forskrifter. Det er også 
enkelt å tilpasse virksomhetene vi 
driver med utenom den rene an-
leggsdrift, sier Hildegunn Melan.
- Arbeidsmiljøloven ble revidert 
i fjor, plan- og bygningsloven 
kommer i ny utgave i år, intern-
kontrollforskriften kom i 1996 
og er trolig moden for revisjon, 
byggherreforskriften krever blant 
annet systematisk HMS-arbeid, 

Statens vegvesens prosesskoder 
bygger på skikkelige KS/HMS-
systemer.
Han har erfart at systematisk og 
lovpålagt HMS-arbeid er lønn-

- Fraværet går ned, trivselen på 
jobb øker, produksjonen øker og 
antall feil reduseres. KS er i vår 
bedrift lønnsomt fordi vi har do-
kumentert og streber etter at sys-
temet involverer medarbeiderne, 
og gjør hver enkelt ansvarlig for 
det de utfører og innebærer  færre 
feil i produksjonen, sier Geir 
Sivertsvik.

ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Ledelse Geir Sivertsvik og Hildegunn Melan er hovedansvarlige for gjennomføring av alt KS/HMS-arbeid – både praktisk og teoretisk –  
i Grunnarbeid AS.
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D

PROFILEN

Navn I Harald Even Fosse
Alder I 49
Bosted IVangsnes, Vik kommune i Sogn og Fjordane

ILeder bedriften fra rullestol

RULLESTOL
INGEN HINDRING

iskusjonene pågår i media om hvorvidt det er for lett å 
bli sykemeldt og uføretrygdet i Norge. Anleggsmaski-
nen møtte Harald Even Fosse i Vik i Sogn, der han leder 
sin maskinentreprenørbedrift fra rullestolen. – Det har 
aldri vært noe alternativ for meg å gå sykemeldt eller bli 
uføretrygdet, sier han.

Harald Even Fosse opplevde alles mareritt da han for drøye fem år siden 
var på det årlige bransjetreffet Loen-dagene i Nordfjord. Etter et fall fra 
en veranda, ble han lam fra livet og ned og verden ble snudd på hodet. 
– I september 2004 var jeg og familien på Loen-dagene. Jeg husker jeg 
gikk å la meg i senga på hotellet i halv to-tiden. Så, plutselig, bråvåknet 
jeg i halv seks-tida av at jeg lå nede på bakken – eller rettere sagt på et tak 
– og ikke klarte å bevege meg, forteller han alvorlig. 
– Jeg prøvde og snu meg rundt, men hadde ikke sjans, og jeg husker jeg 
begynte å fryse og skjelve. Folk kom raskt til, og snart var det en lege der 
som ga meg en sprøyte med smertestillende middel.  Jeg mener jeg hus-
ker at de la meg inn i ambulanse-helikopteret, og det neste jeg husker er at 
jeg våknet opp på Haukeland sykehus etter operasjonen.

Fosse fremstår som svært positiv og optimistisk, til tross for den uheldige 
situasjonen han har kommet i.  Det første han gjør når Anleggsmaskinen 
kommer på besøk, er å trille ut av kontoret, ned en korridor og inn på et 
slags kjøkken hvor han har traktet kaffe. Marsipanstenger og småkaker 
har han også funnet frem. Han tar gjerne imot hjelp med å bære kaffen 
tilbake til kontoret, men man får inntrykk av at han helt sikkert hadde 
klart det på egen hånd. 
Det viste seg at Fosse hadde falt fra balkongen på hotellrommet sitt og 
7-8 meter ned på taket under. Han hadde nesten ikke en skramme på 
kroppen etter fallet, men de skumleste skadene er ofte de som ikke synes.
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jeg jo likevel”
– Jeg vet ikke helt hvordan det kan ha skjedd, men jeg må ha gått i søvne 
gjennom hotellrommet – kanskje jeg lette etter toalettet i søvne – og så 
har jeg falt ut fra balkongen, som for øvrig hadde et veldig lavt rekkverk. 
Lurer på om de har hevet høyden på de rekkverkene etter ulykken, under 
han. 
– Jeg brakk ryggen og tre ribben i fallet. Ribbena gjorde mest vondt, 
men ryggen var selvsagt det mest alvorlige. Problemet var at beinsplinter 
trengte seg inn i ryggmargen. Splintene ble fjernet på sykehuset, men da 
hadde de allerede revet av nervene, og det er det som gjorde meg lam. 
Det irriterer meg noe jævlig at det skjedde akkurat på den måten. Men jeg 
prøver å legge det bak meg, for det er jo ikke noe jeg kan gjøre med det 
likevel, sier han og ser ned i gulvet.

Da han våknet opp på Haukeland sykehus etter operasjonen, var han 
veldig hoven i kroppen, sannsynligvis etter mye intravenøs væske.
– Den yngste datteren min Fredrikke, som da var 9 år, har fortalt at hun 

ble litt skremt, fordi jeg virket så ukjent for henne da jeg var så hoven. I 

ler.
– Legene fortalte ganske tidlig at jeg kunne komme til å bli lam. Men helt 
sikre var de likevel ikke, og det var også en liten mulighet for det kunne 
gå bra. Nå har det gått noen år, men jeg har fremdeles et visst håp om at 
det kan bli bedre. Jeg har faktisk fått litt følelse øverst i beina og hoftene 
nå og jeg kan tråkke rundt på en ergometersykkel. Ikke minst har jeg et 
håp i stamcelleforskningen, og at det kan hjelpe meg en gang i fremtiden. 
Så lenge det er liv er det håp, sier han optimistisk. 

Den sympatiske bedriftslederen, som fyller 50 år i mai i år, er gift og har 

har taklet ulykken så bra. 
– Kona Elsa og barna har hjulpet meg masse med å komme gjennom 
dette, både med de rent praktiske tingene og med å holde motet oppe når 
det av og til har vært litt tungt. De har gjort en kjempeinnsats! Også forel-
drene mine og broren min har vært til stor hjelp. Jeg er svært takknemlig 
overfor alle sammen, sier han oppriktig.

Fosse Maskin og Transport AS, hvor Harald Even Fosse er daglig leder, 
ble etablert av faren Kristen Fosse i 1958. Han er fremdeles styreleder i 
selskapet. 
– Firmaet het faktisk Kristen Fosse frem til 1996, da det ble etablert som 
aksjeselskap og endret navn til Fosse Maskin og Transport AS. Broren 
min Frode og jeg ble da medeiere i selskapet, forteller han.
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– Faren min begynte som traktorgraver og kjøpte seg etter hvert en liten 
hjullaster og siden en bulldoser. Jeg kom inn i bildet i 1981, da jeg var 
ferdig i militæret. Siden tok jeg utdannelse som agronom, i tillegg til to 
år på handelsskole. Faren min kjøpte et gårdsbruk som han drev parallelt 

at det var bedre å satse på maskindrift.

Selskapet, som har spesialisert seg innen boring, sprengning, tunnelbyg-
-

ner, og har i dag 11 ansatte, mot 17 ansatte for et par år siden. Finanskri-
sen har gjort seg gjeldende også i Sogn.
– Vi har merket den ganske godt, ja. Det er vanskeligere å få jobber nå 
enn det var for et par-tre år siden, først og fremst fordi det er mye større 
konkurranse for hver jobb. Nå er det kanskje 10 konkurrerende maski-

ansatte igjen etter hvert, men vi ønsker ikke å bli så mye større. Det fører 
bare til større administrasjon og mer styr, og kanskje blir det ikke mer 
penger ut av det heller, sier Fosse. 

-
ner så ofte som han gjorde før, men han har fått tilrettelagt det slik at det 
er mulig.
– Før kjørte jeg ofte maskiner, særlig gravemaskin, selv om det også ble 
en del papirarbeid. Nå har jeg fått installert en personheis i den ene grave-
maskinen, slik at jeg kan kjøre den på egen hånd kun ved hjelp av spaker. 

Likevel blir det mest administrativt arbeid. Det er voldsomt så mye papir-
arbeid man må gjennom. Det kreves for eksempel like mye dokumenta-
sjon fra Statens vegvesen enten jobben er stor eller liten.

Fosse er sikker på at han vil fortsette å jobbe, til tross for de fysiske utfor-
dringene det innebærer.
– Jeg er nødt til å komme meg ut i samfunnet og jeg trenger faste rutiner å 
forholde meg til. Jeg behøver ikke å sykemelde meg bare fordi jeg sitter i 
rullestol. På kontoret sitter jeg jo likevel, sier han og ler.
– Det er klart jeg kunne ha blitt uføretrygdet, men det er rett og slett ikke 
noe alternativ for meg. Dessuten føler jeg meg også litt forpliktet overfor 
de som jobber her i selskapet, så jeg må jo gjøre mitt for at det hele skal 
gå rundt. 

Tekst og foto
I
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TESTER BYGGEGROP I

SÆRKLASSE
Spuntveggene for byggegropa til løsmassedelen av Strindheimtunnelen i Trondheim sentrum skal temme-

lig sikkert bygges etter en helt ny metode som ingen andre i verden har prøvd. Blant annet skal over 300 

nesten ubrukte borekroner til en stykkpris av 30.000 kroner etterlates nede i fjellet når en unik stålrørs-

puntvegg er kommet på plass.

1 Realistisk Ferdig sveist ø600 mm stålrør med pilotborekrone og ringborekrone i front på plass for driving ned gjennom kvikkleira ved hjelp av 
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plasserte og faststøpte 
stålrør i to rader skal 
sammen danne en 

meter dyp rørspuntkasse for å 
holde mengder av kvikkleire i 
sjakk utenfor byggegropa for en 

sentrum. For å sikre fast forank-
ring bores rørene ned i fjellet 
under kvikkleira ved hjelp av 
påmonterte ringborekroner til en 
pris av 30.000 kroner per stykk.
Metoden er utviklet av NCC 
Construction AS og er aldri 
prøvd før. Det meste av materia-

lene som brukes må spesialpro-
duseres.
- Vi skal sørge for trygg bygging 
av den delen av Strindheimtun-
nelen som er prosjektert dypt 
nede gjennom et tykt lag kvikk-
leire. Leira er trygg og stabil 
så lenge den får ligge i ro, men 
mister nesten all bæreevne hvis 

den røres om eller kommer i 
bevegelse. Kvikkleira på utsiden 
må altså ligge i fred for ikke å 
miste bæreevnen. Dermed opp-
står en del tekniske utfordringer 
vi er blitt nødt til å løse før vi 
gjør endelig valg av metode, sier 

som Statens vegvesen region 

inkl.byggegrop.

per m3 før den mellomlagres eller dumpes i 

Fakta
Strindheimtunnelen

Forbruksvare Montering av stålrørspunt innebærer bruk av borhammer med en 
indre pilotkrone og en ytre ringkrone som blir sittende igjen når røret er på plass 

I

Full  kontroll

hånd under testing av metoden til 
NCC.
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Midt har satt på oppgaven som 
byggeleder.
Den aktuelle løsmassetunnelen 

-
heim-Stjørdal med en stipulert 

Spesialproduksjon

men lar seg forklare generelt 
ved hjelp av noen forenklinger. 

lengder og sveises sammen 
under drivingen ned gjennom 

ned i fast fjell, ved hjelp av ma-
terkraften i en spenstig borerigg.
Rørene er ø600 mm i diame-
ter og er spesialprodusert for 
oppgaven med ferdige spuntlås-

samlet og ”rotfylt” med betong 

gir en supertett og superstiv 
stålvegg uten at den omliggende 
kvikkleira er blitt ustabil.

og tidlig mars kjørte hoveden-
treprenør NCC sammen med 

AS en praktisk prøve av meto-
-

ker har gitt viktige erfaringer og 
et bedre grunnlag for endelig 
beslutning. Meningen er å starte 

To borekroner
Ved første øyekast kan det se ut 
for at veivesenet har gått inn for 
et bore- og spunteprosjekt basert 
på enkel odex-boring i ekstra 
stor skala.
- Det kan kanskje se slik ut, men 

sier geolog Sigbjørn Rønning 

som Multiconsult har leid ut til 
veivesenet på heltid for å over-
våke det kompliserte oppdraget.

-
nisk er bruk av en pilotborekro-
ne på selve borhammeren og en 
løs ringborekrone som sammen 
med en medbringermekanisme 
er festet i fronten av hvert av 
stålrørene. Den samlede enheten 
drives ned gjennom kvikkleira 
uten rotasjon mens fortrengt 
leire spyles opp gjennom røret 
ved hjelp av vann under trykk. 
Det er særdeles viktig å unngå 
omrøring av kvikkleira utenfor. 
Det hele kan faktisk gå i oppløs-
ning, forklarer Rønning.
Støyfri sone
Når pilotkrona og ringkrona 
med tilhørende stålrør sammen 
når fjellet under, tar senkbor-
hammer og trykkluft over og 
driver pilotkrona og ringkrona i 

fellesskap som én enhet halvan-

her er at røret heller ikke under 
denne operasjonen settes i rota-
sjon.
- Operatøren trekker så opp 
igjen borhammer med tilhørende 
pilotkrone gjennom røret, mens 
rør inklusiv ringkrone blir sitten-
de igjen i sin posisjon for evig 
og alltid, sier Sigbjørn Rønning 
som legger til at selve boringen 
ikke skaper støy til omgivelsene 
på grunn  av all overdekningen 
i form av lyddempende kvikk-
leire.
- Når rørene drives ned, kjører 

-

og genererer derfor ikke støy, 
forsikrer han.
Neste stålrør drives så ned på 

-
sen i inngrep i foregående rørs 
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hvert rør injiseres fjellet under 
gjennom stålrørene før de til 
slutt ”rotfylles” med betong. 
Dermed oppnås en tett og sterk 
spuntfot, et punkt som med 
tradisjonelle metoder ofte er en 

beskrive det som skal skje.

er utviklet av Atlas Copco, mens 
Ruukki er leverandør av de 
spesialdesignede stålrørene.

Unik anbudskonkurranse
Metoden er valgt etter en an-
budsutlysning basert på noe 
veivesenet kaller konkurranse-
preget dialog, en høyst uvanlig 
type framgangsmåte i anbuds-
øyemed både i Statens vegvesen 
og hos andre byggherrer.

- Dette er første gangen vi 
bruker denne anbudsformen. 

utarbeider og prosjekterer en 
metode de mener vil løse det 
foreskrevne oppdraget i tett dia-
log med oss som byggherre. Vi 
valgte til slutt metoden vi mente 
var best, sammenholdt med pris 
og en rekke andre kriterier som 
er lagt til grunn, sier Anders 

- Når vi opererer i så vanskelige 
grunnforhold som her, er det 
helt nødvendig å prøve ut nye 
metoder. Norske byggherrer og 
tunnelentreprenører er nødt til 
å våge litt for fortsatt å kunne 
tilhøre verdenseliten på dette 
området.
Fire tilbydere deltok i anbuds-
konkurransen, og to trakk seg 

kontraktspartner en av norges-
historiens mest kompliserte og 
kanskje aller dyreste byggegro-
per, forutsatt at testen går som 
planlagt.

Internasjonal interesse
Spuntvegger for avstivet bygge-
grop er et prinsipp som brukes i 
bløt grunn over hele verden.
Men det er så å si bare land som 
Norge og til dels Sverige som 
må stri med kvikkleire av den 

har under føttene.
- Finmassene er avsatt i fjorden, 
mens Nidelva gikk en annen vei 
under og etter avsmeltingen av 
den siste istiden. De var opprin-
nelig faste på grunn av saltinn-
holdet, men langsom utlaking av 
salt har ført til skrale bindinger 
som lett løses opp og ødelegger 

styrken. Og hvis poretrykket 
tappes ut, vil det utvikles bety-
delige setninger. Derfor er det 
svært viktig å ta skikkelige grep 
for å sikre stiv og tett byggegrop 
og hindre at det skjer, sier Sig-
bjørn Rønning.

-
toden presentert på et stort inter-
nasjonalt geologisymposium i 

- Metoden som NCC har utar-
beidet, og vi ønsker å benytte, 
ble fulgt med den aller største 
interesse. Presentasjonen bidrar 
til at Norge fortsatt nyter godt 
av et renommé som ledende når 
det gjelder å løse komplekse 
oppgaver i vanskelig grunn, sier 
Sigbjørn Rønning.

Tekst og foto
I

1 Metodetest Sigbjørn Rønning 

Copco.

2 Like forhold

for metodeutprøvingen i samme 
type grunn som der byggegropa 
skal etableres til høsten 
dersom alt går som planlagt 
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SKUFFE
MAT

MÅNEDENS BIL VW TRANSPORTER 2,0 TDI

NY SOLID

VARELEVERANSE
Volkswagen har vært i markedet med en eller annen form for rendyrket varevogn i over 60 år. Så når det nå 

har dukket opp en ny utgave igjen, er det jo spennende å se om selveste ur-varevogna fortsatt holder mål.

Pris testeat modell: 

Motor:
Totaltvekt/nyttelast: 
Tilhengervekt: 
av motor
0-100/toppfart: 
Forbruk:

Ny struktur for Nor Slep

minner ledelsen om at utvikling, tegning og konstruksjon beholdes ved anlegget i Sandefjord 

Nor Slep og leveres av norske underleverandører for å sikre at deler er lagret i Norge og 
utviklet for norske forhold. Påbygging av biler fortsetter som før i Sandefjord, det være seg 
krokløftere, containerrammer, dumperpåbygg eller andre løsninger. Nor Slep merker nå en 
antydning til bedring etter halvannet år med vanskelige markedsforhold, og ledelsen for 
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De seneste fem-seks årene har 
Volkswagens markedsandel i 
varevognsegmentet i Norge ligget 

Men fram til siste del av februar 
i år skvatt markedsandelen opp 
i over 30 prosent. Januarsalget 
isolert sett av varevogner var 
Møllers bestenotering her til lands 
noen sinne. Vi har denne gangen 
valgt å føle grunnmodellen av 

utstyrspakke litt på tennene.
Det skal mye til å forandre et 
innarbeidet konsept som VW 

bedre. Designere av varevogner 
har noen grunnleggende kriterier 
å skal fylle. For eksempel best 
mulig plass i varerommet med 
enkel atkomst. Motor og drivverk 
som skal orke de tyngste kolliene 
både på landevei og bratte bakker. 
Førermiljøet skal ta vare på helsa 
til føreren. Pluss noen til.
Alt dette håndterer nye VW 

klarte for så vidt den forrige ut-

som er endret på.
Utvendig er det bare fronten 
med grill og lykter som har fått 

produsentens øvrige modeller. 

Motorutvalget favner de nyeste 
versjonene, nå også kombinert 
med DSG-girkasser. Utvalget 
av modellvarianter er som før 
fullstendig overdådig. Med alt av 

normaltak, halvhøyt tak og høyt 
tak, pickup, dobbeltkabiner og 

og 8-seters varianter med opptil 
fem valgbare motorer med og 
uten DSG og ekstra vinduer, har 
vi talt opp 137 mulige modeller 

solid som en klippe. Lave vindus-
linjer gir særdeles god oversikt ut 
og ned til alle kanter. Unntaket er 
på skrå bakover gjennom vinduet 
på høyre skyvedør som nesten 
dekkes helt av den midtre nakke-
støtten. Sittestillingen er nødt til å 
klaffe for alle kroppslengder etter 

-
gen hindrer ikke selv storvokste 

-
sjon. Designet på dashbord og 

-
sjonen er beholdt. Alt er av plast, 
men samtidig enkelt å holde rent. 
Gulvet har fall ut til sidene og kan 
faktisk spyles. Radioen synes vi 
var ganske tungvinn å skru på. 
Det kan jo komme av at radiobet-

jening i bilmarkedet ennå ikke er 
standardisert, og ikke alle er like 

Den dashbordmonterte girstanga 
formelig ramler inn i hånda. Clut-
chen derimot tar brått, og vi måtte 
for en gangs skyld ty til hånd-
brekket under bakkestart på glatt 

brått, og trengte noe tilvenning av 
korrekt pedalkraft for myk hver-
dagsnedbremsing.

nyeste generasjon commonrail 

-

turtelleren, og maks dreiemoment 

utveksling, med andre ord! Men 
noen racer er bilen ikke.
Fjæringen oppleves bekvemt du-
vende og stram under tomkjøring; 
ikke stump, men med litt harde 
skrall når hjulene treffer regelrette 
hull og skarpe slag. Sporings-
sikkerheten føles trygg som på 
Dovregubben uansett underlag og 
beskaffenhet. Støydempingen fra 
motor- og lasterom er også gjen-

lavfrekvent rumling via chassiset, 

hvis det da ikke var resonnans fra 
eksosanlegget. 

tilnærmet kubisk, og kan vanske-
lig bli mer brukervennlig med 
tilgang via en stor topphengslet 
bakdør med lav lastehøyde og to 

-
kassene tar lite gulvplass.
Det solide inntrykket til tross, 
noe har vi selvsagt funnet å sette 

innvendig håndtak over fører-
døra for å lette en ellers kronglete 
atkomst inn til førerplassen, er 
erstattet med en brilleholder! Noe 

vanligvis i taket over midten på 
-

tert lavt nede på gulvet mellom 
forsetene, og krever en del gym-
nastiske øvelser under betjening. 
Og midtre nakkestøtte er av den 
høye typen som skygger for fri 
sikt ut gjennom vinduet i høyre 
skyvedør og dekker en tredel av 
siktbildet via bakspeilet inne fra 
kupeen. Noe å tenke på til neste 

Tekst og foto
I

Ny og kompakt fra DeWalt

verktøyet brukes effektivt i lange arbeidsøkter, heter det i en pressemelding. Maskinen leverer samme 
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Landsdekkende service
Avd. Brumundal: 62 33 06 60, Avd. Oslo 22 65 18 60. www.hymax.no

Vi gratulerer Granlund Opplæring
med ny Hyundai HL730-7A.

Maskin:  Hyundai HL730-7A
Vekt:  11 000 kg.
Motor:  Cummins QSB 4,5  126 Hp
Dekk:  17,5 -25 12 PR L3 
Skuffe:  1,8 m3 Lasteskuffe
  

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!
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www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

TLF: 71 22 72 22  E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO

R
yt
te

rg
ar
de

n

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

KOMATSU KVX LLC
Orstadvegen 134, 4353 Klepp Stasjon
Tlf.: 51 78 50 80 Faks: 51 78 50 81
E-post : kvx@kvx.no

www.kvx.no
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KVX Intruder tannsystem 
lanseres for resten av verden 
på årets BAUMA-messe i Tyskland.

KVX Intruder kombinerer 
det beste fra to verdener; 
KVX sitt solide 1-bolt system 
påsatt utskiftbar spiss.

Velkommen til oss i 
Hall A6, stand 209.

KVX 
INTRUDER 
UT I VERDEN
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MASKINTEST CATERPILLAR 297C

Denne lille maskinen er sterk, kjapp og robust.  
En skikkelig kvikkas som er veldig trivelig å  
kjøre. Med smidige bevegelser svarer den på  
det minste vink, og føreren opplever å ha full  
og direkte kontroll.

STERK OG KJA
ARBEIDSKOLL
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JAPP 
LLEGA
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Karakterboka Hytte

Hydraulikk

Motor/drivverk

Service

Totalt 3,9

MASKINTEST CATERPILLAR 297C

såpass rask mener vi faktisk den begrensede sikten kan utgjøre en 

Hytta

innvendig plass er alltid begrenset i en kompaktmaskin. Caterpillar 

plass, og for en kraftigere fører kan det by på problemer.

for at man uforvarende kan rygge på noen. Det kan være vanskelig 

Sidevinduene har beskyttelsesgitter med en viktig funksjon, men 
reduserer det perifere overblikket. Framover er sikten bra, men 
dørlåsen og vinduspussermotoren sitter i to store bokser som også 
tar noe av sikten.

ingen sidespeil bakover, så føreren er henvist til bakspeilet inne. 
Selv om føreren snur seg for å bedre utsynet bakover, er det vrient 
å få full oversikt. Kanskje vil et ryggekamera gjøre stor nytte for 
seg?

bakken kunne jeg ikke se skjæret på grunn av den tverrgående 
bjelken mellom lastarmene. Dette gjør det vanskelig å holde jevnt 
ved planering. Det skulle ikke være nødvendig å lene seg fram 
for å se, noe som også forvanskes av de to bøylene foran magen. 

å ta fram en skuff med lenger bunn slik at det er mulig å se hvor 

frontvinduets overkant. Disse kunne med fordel har blitt plassert i 

Styrespakene er veldig grepvillige og gode å kjøre med, men 
kjentes litt unødvendig trege. Med litt mindre stramme fjærer 
hadde maskinen blitt enda mer lettmanøvrert.

Hydraulikk
Maskinen har veldig følsom hydraulikk, og den er sterk og 

maskin, er kjørekomforten viktig. På tross av korte belter oppleves 

Service/daglig vedlikehold
Kompakt maskin er det samme som begrenset plass. Likevel synes 

motorrommet, men plasseringen av de viktigste servicepunktene 

lengre inn, men konstruktørene har sørget for en passasje slik at 

starthjelp i fall det skulle bli behov.

Maskintester
I
Foto
I
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Standard 
utstyr

Tekniske data Tjenestevekt 4.800 kg
Motor
Effekt

Max hastighet
Lydnivå hytte
Eksternt lydnivå
Skuffevolum
Tipphøyde
Tipplast
Brytekraft 33 kN

*Air condition

* Luftfjæret stol

Grunnpris:

(Sverige)



Abonner på Anleggsmaskinen!
24

28

60
FJERNER FLASKEHALSEN

ABELCO XC60

VERA MED VA

Nr. 7/8-2009ANLEGGS
MASKINEN

Full fart 
i Finnmark

ANLEGGS
MASKINEN

Nr. 6-2009

22

36

58

MASKINDRIFT I TSJAD

ELMIA WOOD

VOLVO XC60

Snart halvveis 
på Kråkerøy

Nr. 10-2009 50. ÅRGANG

26
48
70

LOENDAGENE

HISTORISK GRAVING

SLANGER I SYSTEM

ANLEGGS
MASKINEN

Sikrere til 
Gaustatoppen

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

ANLEGGS
MASKINEN

Rekordjobb i 
Rogaland

44

60
72

Nr. 11-2009 50. ÅRGANG

ABS TB016 HYBRID

ARBEIDSSIKRING

DEBUT FOR VALMET 931

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

ANLEGGS
MASKINEN8

52

58
VELREGISSERT VEIÅPNING

GANGBRU OSLO S

BUSS UNDER BJØRVIKA

Nr. 9-2009

Tunnelsyn 
i Trøndelag

ANLEGGS
MASKINEN

Nr. 5-2009

34

40
46

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
MASKINEN

Historisk
riving  i Bergen

32
44

50

NY STATSSEKRETÆR

NOSTALGISK MASKINTEST

ANLEGGSDAGENE FORNYES

Nr. 12-2009 50. ÅRGANG

OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
ANLEGGS

MASKINEN26
34

56
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,-
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Er du klar for våren? - Gjør handelen NÅ! 

Les mer på www.beckmaskin.no

Kolbotn
Trøndelag/Nordland 
Møre og Romsdal
Haugesund          

Lyngdal
Klepp
Rykene
Hamar

92085002
98217798
41472001
91197456

66996989
41561908
90834632
92838235

FORHANDLERE:

Vår suksesspakke - norges mest solgte minigraver!!!

1,7 tonns minigraver - japansk kvalitet

Universalt mekanisk hurtigfeste 2-pins er standard på alle våre hjullastere. (Ikke 106) ”Alt” av utstyr passer.

Alle priser er eks.mva. Frakt tilkommer. Forbehold om trykkfeil tas etc.

Modeller fra 1,6 til 3,3 tonn!!!

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!!

UTNYTT MASKINEN DIN 
MED TORRENT TREFLISER

For mer info kontakt HAAKON 911 13 811          
Mail: h.obel@yahoo.no

Importør. Hadeland Tynningsdrift. 3520 Jevnaker    
Mail: oballang@online.no

Enkel og grei måte å bli kvitt 
trær og underskog:

Finns til alle maskinstørrelser

tomteområder

Har du kontroll på

Litt enklere, litt smartere!

www.smartdok.no

Før timer
List siste timer
Verktøyadm.
Varer
Kjøretøy

Fyll ut skjema
Avslutt

velg
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MÅNEDENS PROSJEKT GRENLAND MOTORSPORTSENTER

MED MÅLFLAGGE

Kuldeglede

behov for å etablere bærelag i kjøretraseene.
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av kommunale saksdokumenter, vedtak og prosedyrer 
samt rullering innen mye annet tungnemt offentlig 
byråkrati med påfølgende planlegging og prosjektering 
for å få realisert Grenland Motorsportsenter, mente 

som det heter i motorsporten når vinnerbilen passerer 
målgang.

i form av til og fra-innsats på timebasis på området først i halvannet år, 

N

GET I SIKTE

Daglig leder Rolf Aafoskaas i Rolf’s Graving 
og Planering AS har lovet NMK Grenland at 
rally- og bilcrossbanen på Grenland Motor-
sportsenter skal stå klart midt i juli. Da ar-
rangeres etter planen det aller første mot-
orstevnet på landets nye og mest moderne 
motorsportanlegg.
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MÅNEDENS PROSJEKT GRENLAND MOTORSPORTSENTER

meter lange rally- og bilcrossbanen skal tas i bruk.
For mens mange maskinentreprenører landet over sliter med driften i 

Graving og Planering AS så å si bare fordeler med slike forhold nå når 
byggingen av motorsportsenteret går inn i den aller siste fasen.

Dristig tidsplan
De vinterlige forholdene har Aafoskaas altså lagt til grunn for å klare rask 

har gapt over for mye heller, men vedgår at tidsplanen som avsluttes uke 

- Snøen, kulda og telen holder fortsatt et godt grep om anleggsom-

rådet, det skal være sikkert. Men driften vår drar nytte av de vinterlige 
forholdene akkurat nå, og det er altså litt tid igjen til juli. Derfor har jeg 
lovet styreformann Gunnar Dahl i Grenland Motorsportsenter at NMK 
Grenland skal kunne arrangere det aller første planlagte stevnet på rally-
crossbanen midt i juli, fastslår Aafoskaas.

Nyttig tele

mål er satt av til det nye motorsportsenteret, av et tykt morenegruslag 

fra eget uttak og utnyttes til arrondering, planering og forming av anleg-
get.

Drenering Å opprettholde naturens eget 

-
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daglig hva det harde klimaet denne vinteren med tilhørende frost og tele i 
grunnen egentlig har å by på av fordeler for driften.

dannes av maskiner og lastebiler bindes opp og ikke avgir så mye som et 
sandkorn. Alt blir hardt og støvfritt på et øyeblikk. På grunn av telen har 
vi heller ikke behov for å legge ut bærelag på kjøreveiene. Naturen ordner 
faktisk alt på egen hånd, sier Rickard Anderson.

med å bygge ferdig det nye senteret vært langt mer utfordrende i for 
eksempel bløtt vår- eller høstklima, så underlig det enn kan høre for me-
nigmann.

- På masseuttaket vårt går vi  inn i morenegrusen og den underlig-
gende leira fra siden med en stor hjullaster, og laster begge deler rett på 
lastebilene for utkjøring etter behov. Vi behøver ikke legge ut bærelag 

gang. Alt i alt slipper vi unna veldig mye ekstraarbeid, fastslår en storfor-
nøyd daglig leder.

Dugnad og leiebasis
Rolf Aafoskaas er en av mange lokale entusiaster som driver fram NMK 
Grenlands motorsenterprosjekt. Selv er han ikke lenger aktiv som fører i 
det brede motorsportmiljøet som har vokst fram i denne delen av landet.

lagt ned av lokale entusiaster, men de er ikke få, sier Gunnar Dahl. 
Motorsport har alltid vært populært i dette området. Aafoskaas kjørte 

gocart for en del år siden, og sto bak opprettelsen av Norsk Karting For-

bruk i bilcross.

Fakta om prosjektet

mål av et i alt 2000 mål stort område avsatt 

til støyende formål i Skien kommune. Skal 

overta etter Geitryggen motorsportsenter.

Delvis ferdigstillelse Juli 2010 (rally- og  

bilcrossbanen)

motorstevne på banen i juli 2010.

time/leiebasis i halvannet år, og er nå inne 

i avslutningsfasen med to beltegravere, tre 

lastebiler og fem førere, godt hjulpet av en 

innleid hjullaster med fører.

Ledelse
Pedersen jobber tett sammen for å få alt ferdig til det 
første motorstevnet i juli.

Moderne NMK Grenland skal få fem faste baner å boltre seg 
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MÅNEDENS PROSJEKT GRENLAND MOTORSPORTSENTER

- Jeg håper de får god nytte av den på det nye senteret. Selv er jeg blitt 
veldig godt kjent med oppdraget gjennom medlemskapet i NMK Gren-
land. Firmaet mitt er leid inn for å utføre alle maskinentreprenøroppgave-
ne etter hvert som de har dukket opp. Jobben er viktig for oss, og er lagt 
opp som et pr. kubikkmeter-, pr. tonn- og pr. kjørte kilometer-oppdrag 
med utgangspunkt i timepriser for maskiner og biler med fører.

og 19 tonn og tre Scania lastebiler satt på sluttarbeidene, godt hjulpet av 
-

hentet, fordelt og kjørt ut fra uttaket inne på området.

3.000 kvadratmeter asfalt. Og det gjelder bare for rallycross- og bilcross-
banen, for det er den som sammen med en del fasiliteter til publikum skal 
stå klar til midten av juli, sier Rolf Aafoskaas, som også har til gode å 

- Langvarig kamp
-

derne i sitt slag, og skal ifølge klubbformann Reidar Pedersen i NMK 
Grenland erstatte all virksomheten som drives ved dagens motoranlegg 
på Geitryggen som nå er 80 år gammelt. Den banen er med årene blitt for 
liten og samtidig utdatert. Den er også under press på grunn av utvidelse 

Det ble derfor nødvendig for NMK Grenland å utarbeide nye planer 
for et motorsportsenter. Målet var å få på plass i alt fem banetraseer til en 
rekke forskjellige bil- og motorsportsgrener, samt topp moderne publi-
kumstilbud og -tribuner.

- Det har vært en kamp hele tida, og tunge og kronglete prosesser å få 
dette senteret på plass. Planleggingen startet i 1999. Prosjektet ble endelig 
godkjent i miljøvernavdelingen hos fylkesmannen etter langvarig og bred 
saksbehandling der absolutt alle kommunale og private instanser og in-
teresseorganisasjoner med tilknytning til eller meninger om planene, har 

heldigvis til slutt, oppsummerer Gunnar Dahl.

Naturens drenering
Prosjektering og bygging av motorsportanlegg er ingen spøk. Anlegget er 

typer støyende virksomheter til dette spesialområdet litt utenfor allfarvei..
- Vi måtte ta mange hensyn da vi gikk løs på et utmarksområde som 

-

fast asfaltdekke, er det klart at den naturlige avrenningen påvirkes hvis 
man ikke gjør det riktig, sier Rolf Aafoskaas.

20 år framover
Graving av grøfter og montering av kummer og drensrør har derfor vært 
en stor og viktig del av oppdraget. Drenssystemet tok følgelig mye tid 
under selve prosjekteringen.

om store vannmengder. Det aller meste av dreneringsoppgavene er utført 
sommerstid, og ville neppe latt seg gjøre i vinterhalvåret med den kulden 
og telen vi har hatt nå, sier Rolf Aafoskaas.

Når Grenland Motorsportsenter en gang står fullt ferdig utbygget 
omfatter anlegget i tillegg til rally- og bilcrossbanen også internasjonalt 
godkjente baner for gokart, dragracing og egen offroad-parsell og bane 

-

så langt, sier Reidar Pedersen.

Tekst og foto
I

Mot mål -
lene stå. Første motorstevne kjøres i juli, lover 

Sønstvdt og NMK Grenland-formann Reidar 

graver.
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Sommerføre Enda et rør snart på 
plass. Fra rør- og dreneringsarbeidene 
sommeren 2008. (Foto: Privat)

Innleid Denne Volvo-hjullasteren med fører er innleid fra 
Bøeprosjekt AS, og jobber jevnt og trutt i sandtaket med 

gunstige teleforhold.

Riktig skuff Valg av skuff i forhold til arbeids-
oppgavene har vært viktig dennen vinteren, 
sier Rolf Aafoskaas til Reidar Pedersen.
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Politikerne har vært for dårlige med tilrettelegging for god utnyttelse 
av norsk søppel som ressurs, lød budskapet innledningsvis 
fra talerstolen under årets utgave av Avfallsdagene i regi av 
Maskinentreprenørenes Forbund. Derfor kjøres store mengder avfall 

for å utnytte søppelberget mye bedre her til lands hvis myndighetene 
legger ting bedre til rette. Og rekrutteringsbehovet til bransjen er 
stort.

SØPPELBERG
MULIGHETER
MED

ANLEGGSMASKINEN 3-201053
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Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) arrangerte i begynnelsen av mars 
de årlige og tradisjonsrike Avfallsdagene. Holmenkollen Park Hotel Rica 
var som vanlig åsted for konferansen, hvor mer enn 230 representanter 

og møte nye og gamle kollegaer.

Flaggsak

Avfallsdagene.
– Det har vært meget stor interesse for årets konferanse, som blir 
arrangert for 19. gang. Dette er jo en bransje som tradisjonelt 

nettopp ”kompetansemiljø på avfallsstrømmer og fornybar energi”, så 
dette er noe som opptar oss i MEF, sa han.

90 prosent økning
Erling Sande (SP), leder av Stortingets energi- og miljøkomité, var 

klar i sitt budskap på konferansens første dag.
– Vi må ha et overordnet politisk mål om å redusere forbruket og 
avfallsmengdene. De siste 20 årene har mengden husholdningsavfall 
økt med 90 prosent, mens den økonomiske veksten samtidig har økt 
med 60 prosent. Mest mulig av hver ressurs må utnyttes og prosessen 
for avfallshåndtering må skje på en mest mulig miljøvennlig måte, sa 
han.
– Kunnskap er her avgjørende. Det er for lite fokus på avfall i det 
politiske miljøet, og det er for lite kunnskap hos forbrukerne når 
det gjelder avfallshåndtering.  Hele 42 prosent av de under 30 år 
er usikre på hvordan man skal håndtere miljøfarlig avfall. Det er 
oppsiktsvekkende at det er de yngste som er dårligst på dette, og det 
lover ikke godt for fremtiden.

Elendig politikk
Avfall er en ressurs, men også en begrenset ressurs, ifølge Sande, og 
både Europa og Norge er for dårlige til å utnytte denne ressursen.
– Verdier for 5 milliarder euro går i år feilaktig til deponering eller 

AVFALL
SOM MÅ 
– Avfall er en ressurs, og vi er for dårlige til å 

utnytte denne ressursen i Norge. Vi sender i år 

350.000 tonn avfall til utlandet, i hovedsak til 

Sverige. Det er ikke god miljøpolitikk, og det er 

elendig næringspolitikk, slo lederen av Stortin-

gets energi- og miljøkomité Erling Sande (SP) 

fast på årets Avfallsdager. 

Engasjert Erling Sande 
(til høyre), leder av 

Stortingets energi- og 
miljøkomité, og Guttorm 

Kjelsvik, styreleder i 
Vestnes Renovasjon, 

hadde klare meninger på 
Avfallsdagene.
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forbrenning i Europa, i stedet for å gå til materialgjenvinning. Det 

gjenvinnings- og avfallshåndtering, sa han.
– Hver time sender Norge to vognlass avfall til Sverige. Det er ikke 
god miljøpolitikk, og det er elendig næringspolitikk. Avfallet er 
en ressurs som selvsagt bør utnyttes og videreforedles i Norge. Vi 
ønsker best mulig miljømessig og næringsmessig utnyttelse av disse 
ressursene, og her trenger vi innspill fra bransjen, sa han til en lydhør 
forsamling.

EROEI
Styreleder i Vestnes Renovasjon, Guttorm Kjelsvik, fulgte opp med 
å utrede om situasjonen i verden i dag når det gjelder energiforbruk 
og ressurser. Han trakk frem Kina spesielt, som bruker 10 ganger mer 
energi enn Japan og åtte ganger mer vann en USA (per enhet BNP). De 

olje, kull og gass. Heller ikke atomkraft er løsningen, ettersom 
uranium er begrenset, ifølge Kjelsvik.

Han trakk også frem det (for mange) nye begrepet EROEI.
– Begrepet EROEI kommer dere til å høre mer om fremover, sa han. 
Det er forkortelse for ”energy return on energy invested” og handler 
altså om energieffektivitet. 
– Brenning av ved er faktisk noe av det mest energieffektive, mens 
biodiesel av første generasjon har en så lav EROEI at det ikke bør 
brukes, slo han fast. 

Ekstravagante Norge
Men hva er så løsningen på energiutfordringene? 
– Vi må naturligvis fokusere på energisparing og vi må satse 
på fornybar energi. Vi har ressursene i Norge og er således i en 
særstilling. Ikke minst har vi enormt med vannkraft her i landet. Vi er 
så ekstravagante at vi tillater oss å bevare våre fossefall av estetiske 
hensyn. Kan vi fortsette med dette, spurte han.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER 

-EN RESSURS 
UTNYTTES

Vakkert Avfallsdagene fant 

hoteller og konferanselokaler, 
Holmenkollen Park Hotel Rica. 
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Årets Avfallsdager, som fant sted 
på Holmenkollen Park Hotel 
Rica, sammenfalt med åpningen 
av det nye nasjonalanlegget for 
hopp. Arrangøren av Avfallsda-
gene, Maskinentreprenørenes 
Forbund, sørget som seg hør 

guidet omvisning i anlegget. 
Samme dag som Anette Sagen 

gjennomførte det ”første hop-

representanter for avfalls- og 
gjenvinningsbransjen beskue nye 
Holmenkollen på kloss hold.

Begeistre, ikke provosere
Både arrangementssjef Roy 
Evensen og markeds- og kom-
munikasjonssjef Egil Storaas i 

Oslo2011, arrangøren av neste 
års Ski-VM, snakket med store 
ord om den nye bakken. Med 

mest moderne hoppanlegget i 
verden og like mye datakraft 
som på nye Ahus, ble det blant 
annet sagt.  Og anlegget er ab-
solutt et imponerende skue, som 
sikkert vil begeistre mange i 

tiden som kommer – både hop-
pere og publikum. Visjonen til 
Oslo2011 er da også ”Vi skal 
begeistre og spre vinterglede”.  
Etter Romørens famøse hopp-
kupp, som begge representan-
tene for Oslo2011 forsvarte, 
har man vel hittil kun klart å 
provosere og spre irritasjon. 
Men tiden leger alle sår, som det 

ELEGANT NYTT HOP
-UHELDIG OPPTAKT

-

dagen av nye Holmenkollen, ved å sende Bjørn Einar Romøren utfor som førstemann dagen før, tar det ikke 

nært hold.

1
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OPPANLEGG
T

1 Sceneskifte Anleggs-
maskinene som har vært 
dominerende i lang tid 
forsvinner snart fra anleg-
get. Denne gravemas-
kinen, som er en av de 
siste, tilhører Mjøndalen-

og Maskinentreprenørfor-
retning AS.

2 Langt prosjekt – Vi har 
vært her lengst av alle 
maskinentreprenørene, og 
det er gøy å ha vært med 
på et prosjekt som dette, 
sier maskinførerne Espen 
Snipen (i maskinen) og 

og Maskinentreprenørfor-
retning AS.

heter, og nye Holmenkollen blir 
etter all sannsynlighet en stor 
suksess.  Forhåpentligvis også 
Ski-VM i 2011.

Fremdeles foregår det arbeid i 
og rundt det nye anlegget. Mjøn-

og Maskinentreprenørforretning 
AS holder på med å planere ut 
grunnen like ved siden av hopp-
bakken når Anleggsmaskinen 
kommer forbi. Entreprenøren 
har vært på prosjektet lenge 
og har vært involvert i mye av 
arbeidene med det nye nasjo-
nalanlegget. Men nå er det snart 
slutt.

– Vi har hatt store deler av 
anleggsarbeidene i forbindelse 
med nye Holmenkollen, sier 
maskinfører Espen Snipen. Og 
anlegget omfatter jo mye mer 
enn bare hoppbakken. 
– Blant annet har vi vært in-
volvert i skiskytterarenaen og 
veldig mange av løypene. Vi har 
også bygget alle steinmurene på 
området og vi har vært med å 
etablere det nye tjernet i Midt-
stuen, som erstatter det gamle 
Besserudtjernet, forteller Sni-
pen.  Det gamle tjernet har rett 

hull mellom Besserudtjernet, 

Midstuen, og på den måten har 

det naturlige vanntilsiget blitt 
ledet til et nyanlagt tjern. Dette 
tjernet skal for øvrig benyttes til 
snøproduksjon om vinteren, iføl-
ge arrangementssjef Evensen.
– Jeg tror ikke det er mange 
maskinentreprenører som har 
hatt mer jobb her enn oss. Vi har 
i hvert fall vært her lengst, sier 

– Anlegget har jo blitt veldig sti-
lig og det er gøy å ha vært med 
på et prosjekt som dette, er de 
begge enige om.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Tlf. 92 41 98 00

2
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Nytt regleverk
Hva blir egentlig konsekvensene 
av nye regelverk? Byggeavfall er 
overført fra forurensningsloven til 
plan- og bygningsloven, som trer 
i kraft 1. juli i år. Fokuset på miljø 
og bærekraftig utvikling har kom-
met for å bli. Avfallsmengden skal 
reduseres, mer skal gå til gjenvin-
ning og gjenbruk. Morten Lie 
fra Statens bygningstekniske etat 
redegjorde for det nye regelver-
ket og hvordan vi skal få det til å 
fungere. Den nye loven har fått en 

fått en sentral plass i regelverket. 
Stikkord er: miljøriktige energi-
kilder, å senke behovet for energi, 
unngå skadelige stoffer, redusere 
avfallsmengdene, forebygge at 
avfall oppstår og bygge med lang 
levetid. Det er krav om kildesorte-
ring av avfall.  
– Materialgjenvinning har høy-
este prioritet og energigjenvinning 
har laveste prioritet. Energien kan 
alltid kunne tas ut i siste runde, 
understreket Lie.
Miljøsaneringsplaner og avfalls-
planer skal ikke lenger sendes til 
kommunen for behandling og god-
kjenning, men være tilgjengelige 
for tilsyn og kontroll. Dette betyr 
ikke en nedprioritering, mente Lie, 

Eirik Wærner fra Hjellnes Consult 
mente at miljøsanering slik det er i 
dag er et tiltak som virkelig virker, 
men når planer ikke skal godkjen-
nes, kommer det ikke til å fungere 
annet enn i store byggeprosjekter 
med stor kompetanse. Kommunalt 
tilsyn er en illusjon, mente han. De 

drive tilsyn med, fordi de ikke har 
noe gebyrer. Små kommuner har 
som regel heller ikke nødvendig 
kompetanse. 

Avfallsregelverket i praksis
Hvor godt følges så dagens regel-
verk opp i praksis? Qno Lundkvist 
fra Klima- og forurensningsdi-
rektoratet (Klif) snakket om sine 
erfaringer etter mangfoldige kon-
trollaksjoner.
For farlig avfall er det ca.60.000 
tonn som får en ukjent skjebne, 
alle kilder totalt. Fra BA-sektoren 
blir det til sammenligning sam-
let inn 13.000 tonn farlig avfall. 
Mengden farlig avfall som er 
registert har økt de senere årene, 
noe som kan skyldes kravet om 
avfallsplaner. Bransjen gjør alt i alt 
en god jobb når det gjelder farlig 
avfall, mente Lundkvist.  

BYGGAVFAL
KONFERAN
Nye regelverk, miljøkartlegging, miljøgifter og 

avfallshåndtering i praksis var hovedtemaer på 

Årets Byggavfallskonferanse, som ble arrangert på 

Oslo Konferansesenter 11.-12. februar. 

Stort sprik Det er et stort sprik mellom regelverk og 
praksis mellom selskapers miljøerklæringer og hva de 

gjør i virkeligheten, sa Qno Lundkvist fra Klima- og 
forurensningsdirektoratet (Klif).

Prioritering Materialgjenvinning har 
høyeste prioritet og energigjenvinning 
har laveste prioritet, ifølge Morten Lie fra 
Statens bygningstekniske etat.

TEMA RESSURS/GJENVINNING
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– Det er imidlertid noen proble-
mer. Vi får ikke tak i alt farlig 
avfall, og det er mange brudd på 

ulovlige produkter, som for ek-
sempel KFK-gasser (ozonødeleg-
gende gasser). Slike er forbudt, 
men tas fortsatt inn i Norge.  Hver 
tredje byggeplass har manglende 
rutiner for farlig avfall. Det er de 
små og mellomstore entreprenø-
rene som sliter mest med dette, 
da de ofte ikke har tilstrekkelig 
kompetanse og ressurser. 
Lundkvist oppsummerte at det er 
et stort sprik mellom regelverk og 
praksis og et stort sprik mellom 
selskapers miljøerklæringer og 
hva de gjør i virkeligheten. Å få til 
en høy grad av materialgjenvin-
ning blir en utfordring framover. 

Norsas gikk nærmere inn på EUs 
nye rammedirektiv for avfall og 
hvilke konsekvenser dette vil få 
for byggeavfall. Direktivet ble 
vedtatt i november 2008, og fris-
ten for nasjonal implementering 
er desember 2010. For BA-avfall 
er målet for 2020 at minst 70 
prosent vektprosent skal utnyttes 
som materialgjenvinning. 
Hvor langt er vi så fra det målet 
i Norge? I følge tall fra Statistisk 

sentralbyrå fra 2004 utgjør tre-
virke, papp og papir 40 prosent av 
BA-avfallet. Det meste av dette 
blir nå brent. Det blir derfor en 
utfordring i forhold til å nå de 70 
prosent, ifølge Eng.  I 2004 var 
materialgjenvinningsgraden kun 
18 prosent. 

Framtiden – hva kan vi vente oss?
Det sentrale stikkordet er livsløps-

-
nes allerede, som svanemerking. 
Elisabeth Magnus, Miljømerking 
fortalte om svanemerking i bygg 
og byggevarer. Svanen er en non-

De utarbeider kravdokumenter 
for hva som må oppfylles der-
som et produkt skal oppnå å bli 
svanemerket. Svanen ser på hele 
livsløpet til produktet fra råvarer 
til avfall, og prøver å fokusere 
på de viktigste miljøproblemene. 
Deres krav er alltid strengere 
enn myndighetenes. Det er krav 
til miljø, helse, kvalitet og etikk. 
Svanen er spesielt opptatt av å 
bevare biomangfold, første gene-
rasjons biodrivstoff, bærekraftig 
skogbruk og landbruk, reduserte 
utslipp av klimagasser og redusert 
energiforbruk.
For at bygg skal bli svanemerket 

kreves det at en rekke kontroller 
og rutiner skal overholdes i byg-
geprosessen. Det er også krav om 
system for avfallssortering.
Post doktor-stipendiat Anne 
Sigrid Nordby, NTNU, institutt 
for produktdesign, gikk enda litt 
lenger inn i framtiden med et fore-
drag om hvordan man kan tenke 
avfallsforebygging i planlegging 
av nybygg.Lang levetid er et mål, 
og med det menes ikke teknisk
levetid, som stort sett ikke er 
bestemmende for levetiden, men 
funksjonell levetid. Man må tenke 
gjenbruk hele veien: ombruk av 
hele hus, ombruk av komponen-
ter, materialgjenvinning, endrings-
dyktighet. Og hvordan skal man 
oppnå dette:
Ved å begrense materialvalget 
mye mer enn det som er vanlig i 
dag, minimere antall komponen-
ter og forbindelsesmidler, bruke 
holdbare og enkle komponenter 

og tenke gjenvinning til nye pro-
dukter.

Tekst
IRANDI AAMODT
Foto
I JOHS. BJØRNDAL,
KRETSLØPET

ALLS-
NSEN 2010

DIESELTANK
i container

DIESELTANK
dobbelvegget

SPILLOLJETANK

UTSTYR TIL :
spilloppsamling

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no
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REKORDMANGE
UTSTILLERE
En svært viktig del av Avfallsdagene er det såkalte leverandørtorget, hvor en 

rekke bransjeaktører stiller med egne ”stands”. Årets Avfallsdager kunne skilte 

med hele 36 stands, noe som er rekord. Flere av utstillerne var dermed debu-

tanter.

Balticum Frinab AS – vil øke kontaktflaten
En av debutantene på leverandørtorget var Balticum Frinab AS, 
som er et datterselskap av svenske Balticum Frinab AB.  Selskapet 

altså store plattformer til å laste forskjellige typer gods på. 
Selv om det norske selskapet, som ble etablert i 2005, er debutant 
på årets Avfallsdager, kan man ikke si det samme om salgssjef Kai 
Kjelstad.
– Jeg har vært her en rekke ganger som representant for GMM 

Container, hvor jeg var ansatt tidligere, og jeg har svært gode erfa-
ringer med Avfallsdagene, forteller han.

-
kedet og kunder. Våre produkter har vært i det norske markedet i 
over 20 år, men det har vært gjennom andre aktører og agenter. Nå 
ønsker vi å etablere oss i markedet på lik linje med for eksempel 

-
bransjen i tillegg til transportbransjen.

Debutant 1
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Renor - brenner for miljøet
En annen debutant i år var Renor AS, et selskap som har 
spesialisert seg på å samle inn, motta og behandle farlig avfall 
slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. 
Selskapet har to mottaks- og behandlingsanlegg, ett i Aurskog, 
som også er hovedkontor, og ett i Brevik. 
– Vi mener vi har noe å tilby bransjen og vi ønsker å være synlige 
på et arrangement som dette, forteller salgssjef Arne Paulsrud i 
Renor. 

– Vi samler inn og behandler farlig avfall slik at det kan brukes i 
produksjon av sement. Samtidig bidrar vi med å gjenvinne energi 
og vi reduserer også forbruket av fossilt brensel som kull og 
reduserer dermed utslipp av CO2, sier han. Selskapet, hvis motto 
er ”vi brenner for miljøet”, har markedsområde i hele landet og tok 
imot 46.000 tonn avfall i 2008.

JOAB - hjemmemarked i Norge
Det svenske selskapet JOAB er derimot ingen debutant i denne 
sammenheng. Selskapet ble etablert i 1963 og utvikler, produserer 
og selger blant annet søppelbiler, kroklifter og liftdumpere. I 
Norge har selskapet vært aktive siden 1969, og administrerende 
direktør og grunnlegger Jan Olsson (derav navnet JOAB – Jan 
Olsson AB) har vært på Avfallsdagene en rekke ganger tidligere.
– Vi har vært her noen ganger før, ja. Det er både fornuftig 
og naturlig for oss å være til stede på de årlige Avfallsdagene, 
forteller den glade gründeren.
– Første gang vi solgte til en norsk kunde var i 1969, og siden har 
vi vært inne på det norske markedet.  Vi ser på Norge som vårt 
hjemmemarked, og mellom 20 og 30 prosent av vår omsetning på 
ca. 380 millioner svenske kroner kommer i dag fra Norge.

Vært her før -Vi ser på Norge som 
vårt hjemmemarked, og mellom 
20 og 30 prosent av vår omsetning 
kommer herfra, forteller gründeren 
Jan Olsson i det svenske selskapet 
JOAB.

Debutant 2 -Vi mener vi har noe å tilby bransjen og vi ønsker å være synlige, sier salgssjef Arne Paulsrud i Renor.
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Flere maskinleverandørerer var også i år på plass blant 
utstillerne på Avfallsdagene. Finanskrisa har ikke 
rammet ressurs- og gjenvinningsbransjen like hardt som 
anleggsmarkedet, er Rosendal Maskin-representantene 
Årstein Skretteland og Henning Sagholens erfaringer fra 
2009.
- Markedet svinger selvsagt her som i alle andre bransjer, men 
salget av maskiner for gjennvinning og materialhåndtering 
opplevde vi som bra i fjor, med god oppfølging i år. Dessuten 
har vi solgt en maskin her på Avfallsdagene også. Vartdal 
Gjenvinning AS signerte kontrakt på ny JCB 531-70 
teleskoplaster på messas første dag, sier Årstein Skretteland.
Rosendal Maskin er blant de faste gjengangere på 
Avfallsdagene. Med både JCB, Bobcat og Doosan på 
programmet stiller Askim-importøren sterkt på utvalg til 
både anleggsdrift, gjenvinning og materialhåndtering. 
Spesielt er JCB sterke i dette markedet, ifølge Sagholen.
- Fjorårsleveransene våre til gjenvinning og håndtering omfatter 
blant annet en JCB JS220MH med hevbar hytte og langt aggregat 
til Retura Wilhelmsen & Sønner, og en noe mindre JS145W med 
hevbar hytte til både FolloRen og Valdres kommunalrenovasjon. 

MASKINENE HOLDER KOKEN

CONTAINERE TIL PROFILERING
GMM Container stilte med Morten Vandli og Anders Eggen, begge med 
containere på hjernen. Eggen påpeker at containere er svært effektive til 
bruk for merkevareplassering.
GMM Container jobber som navnet sier med containere og presser for både 
anlegg, transport og gjenvinning. En god del kunder bruker containerne 

-
-

ke på dem rangeres av mange blant de aller beste markedsføringsknepene, 
sier Anders Eggen.
De to har vært på Avfallsdagene mange ganger.
- Vi synes opplegget er svært nyttig. Selv om vi ikke får inn direkte salg 
i løpet av de to dagene, knyttes nye bånd som gjerne fører til kontrakter i 
etterkant. Og så er jo den sosiale biten veldig verdifull, sier Morten Vandli.

Gjengangere Morten Vandli og Anders Eggen er på Avfallsdagene år 
etter år med containerne sine. 

Flekkefjord Produkter AS
- gir deg gode opplevelser

Flekkefjord Produkter AS - Svegeskogen 11 - 4400 Flekkefjord    Tlf 38 32 70 70    post@graveutstyr.no
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Nordisk standard
Vendbart HK Feste

0,5 til 30 tonns maskiner
Shimsfritt

Pusseskuff
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Produsent av utstyr fra 0,5 til 30 tonns gravemaskiner

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

Alle våre produkter blir produsert i RAEX 450 / Slitestål
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Jevnt marked Årstein Skretteland og Henning Sagholen på plass med JCB-
maskiner på Avfallsdagene.

Romerike Avfallsfordeling valgte forresten en JCB 722-dumper 
med containerkrok. Så spekteret er stort, og etterspørselen slik vi 
ser det jevnt over god, sier Henning Sagholen.
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Ankerløkken Equipment er gjerne på plass blant leverandørene 
enten det er snakk om anlegg eller gjenvinning. Morten Paulsen, 
David Netskar og Tom Kollerud stilte med full pakke til 

Maskin og utstyrsleverandør Kiesel Skandinavia ble kåret til 
innehaver av Avfallsdagenes beste utstillerstand. Kiesel-representant 
Claus Leite var gledelig overrasket.
- Jeg registrerte at det var noen innom standen som ikke var spesielt 
opptatt av maskinene vi har å by på, men hadde andre ting som 
utgangspunkt. Jeg forsto det ikke da, men skjønner hele greia nå, sier 
Claus Leite etter at viraken hadde roet seg.
Selv mener Leite at mange av de andre utstillerne hadde fortjent 
påskjønnelsen.
- Flere stands her er mye mer fengende enn min, synes nå jeg. Men 
det er juryen som bestemmer.  Kiesel Skandinavia er mangeårig 
leverandør av spesialmaskiner til sortering, gjenvinning og håndtering 
innen skogbruket og i bransjene som sokner til avfallsdagene.

Vinner

BEST IN SHOW

BREDT PRODUKTSPEKTER
gjenvinning og avfallshåndtering, toppet av en rankevender med 
en timeskapasitet på 6.000 m3 per time.
- En slik har vi ennå ikke levert i Norge, men det er jo lov til å 

håpe, sier Morten Paulsen 
som hadde mer enn nok 
med å betjene besøkende 
med andre forespørsler. 
Paulsen og kollegene leverer 
blant annet vaskeanlegg for 
rivingsmasser, sikteskuffer 
og både stasjonært og mobilt 
grovkverningsuststyr.

Full pakke Morten Paulsen, 
David Netskar og Tom 
Kollerud representerte 
Ankerløkken Equipment på 
Avfallsdagene.



ANLEGGSMASKINEN 3-201064

TEMA RESSURS/GJENVINNING

Opplæringskonsulent Gunnar Lia i OKAB Oslo, Akershus og 
Østfold og HR-manager Ingrid Aa. Bjørdal er begge en anelse be-
kymret, og hadde et felles budskap til 230 deltakere fra avfalls- og 
gjenvinningsbransjen.
- Dersom bransjen selv ikke tar et krafttak og gjør seg mer attraktiv 
for ungdommen, er det fare for at både kompetanse, kvalitet og ut-
vikling i takt med bransjen internasjonalt kommer til å bli hengende 
etter.
- Bransjen trenger fagfolk i framtiden, og bedriftene må selv ta an-

Ingrid Aa. Bjørdal.
På forespørsel til forsamlingen under seminarets andre dag, var det 
bare en håndfull i salen som rakk opp hånda de hun spurte hvor 
mange av de frammøtte bedriftene som hadde lærlinger i tjeneste.

- Dette trenger egentlig ingen ytterligere kommentarer. Her er det 
nok å ta tak i for bedrifter landet rundt, sa Bjørdal blant annet.

Formell utvei
Gunnar Lia tok for seg de formelle veiene og opplæringskontorets 
rolle med sikte på fagutdanning i avfalls- og gjenvinningsbransjen. 

opp til formell fagutdanning; lærling og praksiskandidat.
Den første handler om ettårig videregående skole for teori, fulgt av 
kombinert praktisk opplæring/verdiskapning gjennom tre års læretid 
i bedrift.
Praksiskandidaten tilkjennes kompetansebevis etter en avlagt prøve.
- Det hele foregår over fem år i bedrift. Muligheten til å få fagbrev 
er ikke til stede for praksiskandidaten, som må klare seg med kom-
petansebevis, ifølge Gunnar Lia.
Lærlingen forholder seg til en lærekontrakt med bedriften, og skal 
kjøres gjennom hele læreplanen før fagprøven avlegges og fagbrevet 
er sikret.
- Praksiskandidaten går opp til en kompetanseprøve og får beviset 
når bestått, sier Gunnar Lia.
OKAB følger opp og tar faglig ansvar sammen med bedriften for 
læringer og praksiskandidater fra vugge til grav i selve opplærings-
prosessen. OKAB sørger også for all administrativ oppfølging og 
melder kandidatene opp til fagprøve.
- Praksiskandidatene må sørge for dokumentasjon av de praktiske 
oppgavene som er løst fra 
arbeidsgiver i form av attester, før kompetanseprøven står for tur, 
sier Gunnar Lia.

Eget initiativ
Ingrid Aa. Bjørndal pekte på mulighetene bedriftene selv har til å 
regissere tiltak som gjør bransjen og bedriften mer attraktiv blant 

FRYKTER FORGUBBING
Gjennomsnittsalderen i avfalls- og gjenvinnings-

bransjen øker år for år. Både OKAB og bransjen selv 

-

mer fristes til å søke seg inn.

Bekymret Ingrid Aa. Bjørdal ber bedriftene gjøre mer blant ungdom 
for å sikre rekrutteringen til bransjen i framtida.

www.gitmark.no - tlf. 37 25 89 00 - 4790 Lillesand

Avfallskverning 
og pakking

husholdning, møbler, tepper, 

rundballer som gir sikker lagring og 
fleksibitet i forhold til transport
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Framtidsvyer Gjenvinning  og avfallshåndtering er fag med høye krav til kvalitet og kompetanse også i årene som kommer. 

ungdom. Hun viste også til samarbeid med skoler, høyskoler og 
universiteter. Et annet viktig tiltak er å etterlate et inntrykk av godt 
omdømme. Dårlige rykter har aldri virket forlokkende på noen uansett 
bransje.
- Ut over ren fagutdanning via lærlinger stiller dessuten regjeringen 
midler til rådighet i programmet for basiskompetanse i arbeidslivet. 
Her må bransjen komme mer på banen, oppfordret Aa. Bjørdal, og 
pekte på pågangen fra konkurrerende bransjer om millioner av kroner 
som hvert år stilles til disposisjon.
- I et tilsvarende opplegg med midler til en annen målgruppe i lesing, 
skriving og regning sendte 604 virksomheter fra hele landet inn 343 
søknader om 170 millioner kroner fra en pott på 65 millioner kro-
ner. Det viser at etterspørselen er massiv etter slike støtteordninger. 

Selv gjør Veolia mange framstøt innad i egen bedrift for å nå fram til 
ungdommene, ifølge Aa. Bjørdal. Veolia-skolen med kompetanseut-
vikling innen gjenvinning, sjåføropplæring, mellomlederprogram og 
målsetting om økt kunnskapsnivå innen miljø og klima er effektivt. 
Men Veolia har også tatt de moderne sosiale mediene i bruk.
- Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, Linked og andre er kanaler der 
ungdom treffes og snakker sammen. Her har vi lagt ut ulik informa-
sjon om bedriften vår, utdanningsmuligheter og hva vi driver med. 
Også mye for å sikre oss et godt omdømme ute i arbeidslivet, sier 
Ingrid Aa. Bjørdal.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Benytt deg av rabattene som medlemmer av MEF får hos Telenor på mobilabonnement 
og Mobilt Bredbånd.

25 % på Mobilt Bredbåndsabonnement.

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

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

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

Med Mobilt Bredbånd fra Telenor
har du alltid nettet med deg
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SISU (VALMET) BYTTEMOTORER
Leveres i tre forskjellige versjoner:

LONG BLOCK
Består av “short block” med tillegg av:

SHORT BLOCK
Består av:

RECONDITIONED 
ENGINE
“Komplett” motor, 

klar til bruk:

tekniske stand

opprinnelig motor
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Ny leder i Rørhuus Anlegg
Juridisk rådgiver, HMS-leder og informasjonssjef i Agder OPS, Lars 
Gunnar Nag (bildet) tiltrer 1. april som ny daglig leder i Rørhuus Anlegg 
AS i Lillesand. Nag jobbet som rådgiver i Kunnskapsdepartementet og 
juridisk direktør i Utdanningsdirektoratet før har gikk til Agder OPS i 2006. 
Nåværende daglig leder i Rørhuus anlegg, Otto Bugge overdrar i forbindelse 
med sin fratreden egne aksjer i selskapet til Repstad Anlegg AS i Søgne, som 
dermed står for 95 prosent av eierskapet. Rørhuus Anlegg har 18 ansatte og 
omsatte i 2009 for om lag 25 millioner kroner.

SKUFFE
MAT

Bedring i kriseåret
Til tross for redusert 2009-omsetning på 8 prosent i Norge og 25 
prosent i Sverige, bedret i fjor Beck Maskin AS resultatet før skatt fra 
om lag 8 millioner til 9 millioner kroner. Mye skyldes sterk oppsving 
i markedet mot slutten av fjoråret, heter det i en pressemelding i 
forbindelser med regnskapstallene. Beck-Gruppen har blant annet 
Hanix minigravere, Mustang kompaktlastere og Aichi bygge- og 
anleggslifter på leveringsprogrammet, og rangerer seg selv blant de 
tre største leverandørene av småmaskiner i Norge. Etter oppstarten 
i Sverige for fem år siden ble selskapet angivelig markedsleder på 
Hanix minigravere i nabolandet i øst i 2008.

Den norske klesleverandøren 
-

produsent Stihl har sikret seg 
Merket for god design 2010 
for den felles utviklede verne-
bekledningen X-Fit (bildet). 

hedersprisen for god design. 

samarbeidet om verneklær i det 
såkalte high end-segmentet for 
skogsnæringen. Vernedressen 

design, teknisk utførelse, be-
skyttelsesgrad og angivelig den 
beste bevegelighetskomforten 
på markedet. Under utviklingen 
av vernedressen er både hogst-
maskin- og lassbærerførere, 
manuelle skogsarbeidere, utø-
vere av idrettsgrenen Timber-
sports og vedlikeholdsarbeidere 
på busker og trær i parkanlegg, 
langs veier, toglinjer og liknen-
de rådspurt om deres personlige 
krav til denne typen arbeids-
klær, heter det blant annet i en 
pressemelding.

Norsk 
TreviBenne-
forhandler
Svend Andersen og Tom Sigurd Akre (bil-
det) markerer at TSAmaskin AS i Aremark 
er blitt norsk forhandler av franske Trevi-
Bennes rive- og demoleringsutstyr, etter 
at svenske Andersen Contractor AB nylig 
også tok over ansvaret for det norske mar-
kedet. TreviBenne leverer et stort utvalg 
av utstyr for bruk med det meste fra små 
minigravere til bæremaskiner på opptil 

-
ding. TSAmaskin skal også representere 
den franske produsentens graveskuffer, 
samt et helt nytt og mobilt Techno Alpine 
støvdempingssystem.
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Trafi kkmateriell - det får du hos Brødrene Dahl!
Nå har vi skilt og arbeidsvarslingsutstyr på lager.

Brødrene Dahl AS | Tlf.: 22 72 55 00 | Faks: 22 64 25 59 | post@dahl.no | www.dahl.no

SMP Parts AB er markedets største 
produsent av graveutstyr, og har 
dessuten det mest komplette 
produkt programmet for alle typer 
grave maskiner fra 1 til 90 tonn.

Swingotilt ST10
En ny modell for gravemaskiner 
6 - 10 tonn.
Med markedets kraftigste lagring, 
maksimal olje gjennomgang med 
6 kanaler, proporsjonal styring og 
intrigert gripemodul.

®

®
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Lastbæreren 1350 VT er ikke som alle andre. Den er utrustet med 
Gre-VT, en unik trinnløs og kontinuerlig transmisjon. Det betyr at 
du ikke skifter gir – i stedet begrenser du hastigheten med knappe-
trykk til forvalgte maks hastigheter. Du har alltid maks dragkraft 
(18,4 tonn) fra start, og kan kjøre opptil 25 km/h uten avbrudd. 
Fullt drag og full fart uten å røre en finger. Det vinner du tid på! 
Alt det kan du lese mer om på gremo.com.

Å skifte gir tar bare tid.
Derfor fjernet vi girkassen.

0346-605 15 · www.gremo.com

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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19. – 25. APRIL I MÜNCHEN

THE PEAK OF EXCELLENCE

bauma er med sine 500,000 kvadratmeter ut-
stillingsfl ate ikke bare verdens største messe, 
men også den avgjørende messen for innova-
sjon og nyskapning innen bygg og anleggs-
bransjen. Messen tilbyr en komplett oversikt 
over hva som rører seg på markedet.

 Her treffer du beslutningstakere og ledere
Opplev innovasjoner og premierer 
Se det bredeste tilbudet for maskiner innen 
bygg og bergverksindustri

Besøk BAUMA for å se hvordan din bedrift 
kan utvikles! 

AS/ Norsk – Tysk Handelskammer, Oslo

www.bauma.de

Messen som presenterer morgen-

dagens utstyr for byggemaskiner, 

bergverksdriftmaskiner, 

byggekjøretøy og 

byggredskap.

NYHET:

Serie-3 MINIGRAVERE 
fra Hitachi

NÅR KVALITET 
OG

SERVICE TELLER

Ta kontakt med 

din lokale selger 

eller med vår 

minimaskinansvarlig

Kjell Sørensen 

91 33 24 53

 www.nanset.no



ANLEGGSMASKINEN 3-201074

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

Denne typen kom til senere, 
men dekker nå den største de-
len av brøytingen. Den viktige 
egenskapen med diagonalplo-
gen er jo at den legger all snø i 
brøytebredden ut til samme side, 
normalt høyre side. Derved er 
kapasiteten betydelig økt i for-
hold til spissplogene.
De eldste spor av diagonalplo-
ger vi har funnet, i publikasjo-
ner, er fra 1940-tallet, og som 
bruker betegnelsene tverrplog, 
og ensidig plog. Dette gjelder 
rette frontblad (ikke stigende 
overkant), gjerne omstillbare for 
høyre- eller venstrevendt arbeid. 
Disse plogene var ønskelige 
for eksempel på veipartier ut 
fra terrengmessige forhold slik 
som skråterreng eller fjell på én 
side og friere plass på den andre 
siden.
De var ellers best egnet for ryd-
ding av gater og plasser. De eg-
ner seg ikke til å kaste snøen til 
side. Det første bildet til teksten 
her viser en utførelse av ensidig 
omstillbar plogtype fra ca. 1950 
(Øveraasen). Plogbladet her har 
en mekanisme for at hele bladet 

kan gi etter ved støt mot faste 
gjenstander som issvuller, kum-
lokk, større fastfrosne steiner 
eller annet.

Seksjonert
En utgave av en slik plogform 
som ble utviklet i siste del av 

-

fra Stiansen og Øya, senere 
Tellefsdal. Særlig beregnet for 
snøryddingsoppgaver i kom-
munal sektor. Denne har et plog-
blad som er delt i 3 seksjoner 
som utgjør vikbare og avfjærede 
deler, og den har hydraulisk hev/
senk og hydraulisk sidesving. 

tidlig produksjon av plogtypen 
(1968), og med feste, er av pro-
dusenten gitt til museet, hvor det 

inngår her ved teksten.

bladet har en brukket bladform, 
og er egnet for vanlig brøyting 
på veinettet.

Lengre roder
Diagonalplogtypen ensidig 

utkaster med stigende overkant 

stadig større innpass for brøy-
tingen på veinettet, riks- og 
fylkesveiene. Plogtypen brøyter 
mer effektivt enn spissploger, 
har en krum skovleform som 
kaster snøen med hastighet ut 
til høyre side. Der en spissplog 
måtte kjøres tre ganger for å 
renske vegbanen, gjør en diago-
nalplog samme arbeidet med to 
gjennomkjøringer. Dette førte 
til at brøyterodene kunne gjøres 
lengre.
En ulempe som følge av geome-
trien plog/bil er at plogtypen i 
enkelte uheldige situasjoner kan 
påvirke styringen for sjåføren.
Det tredje bildet viser en vanlig 
utkaster diagonalplog i arbeid. 
Det fjerde bildet viser en spesi-
ell utvidbar diagonalplog som 
var et utviklingsprosjekt. En 
plog med variabel bredde bereg-
net for brede veier, og som ble 
tatt i bruk i 1990. På høyre side 
er det en teleskopisk utskyvbar 
seksjon med lengde 1 meter, 
og på venstre side en mindre 
seksjon som kan svinges ut fra 

plogbladets bakside og i arbeids-
stilling. Maksimal brøytebredde 
av enheten blir 4,1 meter.

Til slapseføre
På 1970-tallet var salt tatt i 
bruk i vintervedlikeholdet på 

også oppsto spordannelse et-
ter stor bruk av piggdekk. For 
bedre rensing av veibanen under 
disse forholdene kom det i bruk 
diagonalploger med slapseskjær. 
Dette var oppdelt skjær med 

-
hengte og belastete skjær, gjerne 
av gummi eller plastmateriale. 
Disse hadde bedre evne til å 
følge veibanen og også sporsli-
tasjen.
En svenskprodusert utgave mon-
tert på hjul, kom først i bruk, 
på tidlig 70-tall. Senere ble det 
utviklet andre utførelser slap-
seploger, prosjekter, plogtyper 
som var opphengt i plogfestet 
som vanlige ploger. Også ek-

-
lige utkaster diagonalploger ble 
utrustet med slapseskjær eller i 
egen utgave med en ekstra rekke 

Snøplogene i veivesenet:

GRUNNELEMENTET I
VINTERVEDLIKEHOLDET

Del 2– Diagonalploger

Forrige utgave av denne spalten har momenter om vintervedlikeholdet 
på veinettet med grunnelementet snøplogene, og beskriver den 
gamle og opprinnelige plogformen spissplog. Den andre og etter hvert 
viktigere grunnformen av snøploger er diagonalplogen.
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slapseskjær bak hovedskjæret. 
Dette var situasjonen på 1980- 
og 1990-tallet. Det kom med 
andre ord en del forskjellige 
innspill og løsninger ved skjær 
på diagonalploger, for forbe-
dring av snø/slaps brøyting. 

Noen spesielle snøplogtyper 
som sideplog, og undermontert 
blad på brøytebil, er ikke omtalt 
i denne korte oversikten.

Tekst IBJØRN PREBENSEN
ASGEIR ENGJOM 

Foto I

1950-tallet Tverrplog fra 
Øveraasen.

1960-tallet
Øya.

1990-tallet

Økt innpass Diagonalplog med utkaster. 
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Det er spesielt innenfor disse 
fagområdene næringslivet har et 
enormt behov etter teknologer 
som skal overta og videreutvikle 
landet etter den store gruppen som 
nå holder på å forlate sitt yrkesak-
tive liv og som tidligere var med 
på å bygge opp det teknologiske 
Norge. 

Utfordring

ikke penger eller gode prosjekter, 
men å få tak i dyktige medarbei-
dere (teknologer) som tilfredsstil-
ler de stadig strengere nasjonale 

og internasjonale kompetanse-
krav, blant annet gjennom nye 

Bare innen bygge- og anleggs-
fagene vil det på landsnivå være 
behov for minst 500 bachelor- og 
400 mastergradert personell per år 
som skal være med å forvalte mer 
en 500 milliarder kroner per år og 
mer enn 300.000 sysselsatte. 
I dag er byggstudiet ved HiN 
det eneste studiet i Nord-Norge 
innenfor bygg og anlegg på 
bachelor- og masternivå. Med 

den største studieretning ved HiN 
og har siden 1970 uteksaminert 
mer enn 1.000 byggingeniører. De 

For HiN er det ikke organiserin-
gen som skaper dagens rekrut-
teringsproblem, men hovedpro-
blemet ligger hos HiN’s underle-
verandør av studenter med realfag 
til de videregående skoler som i 
virkeligheten er blitt et nasjonalt 
konkursbo.

Fyrtårn
HiN må være et fyrtårn som 
sprer kunnskap, både grunn- og 
ny forskningskunnskap til våre 
studenter (kommende teknologer) 
og til næringslivet i nord både i 
Narvik, gjennom nettundervis-
ning og mulige studiesentra spredt 
rundt i landsdelen. HiN må ut i 

landsdelen for også der å tilby 
ordinær studium på bachelor- og 
masternivå, samt videreutdanning 

Tiden er moden til at høyere ut-
danning i nord river gamle gren-
ser og barrikader og fortsetter den 
gode prosessen som de har skjedd 

se hva andre gjør. Jeg er redd for 
at dersom det siste skjer, så vil vi 
alle små utarmes og tilslutt styres 
med ”den gylne pisk”. 
Når gamle ærverdige og inter-
nasjonale anerkjente NTH ikke 
klarte å stå som en selvstendig 
institusjon og ble fusjonert med 

tidsspørsmål til HiN blir tvunget 
under en eller annen nordnorsk 
paraply.

Videregående skoler
Norske videregående skoler gjør 
det svært dårlig i fagene mate-
matikk og fysikk, viser en stor 
internasjonal undersøkelse. Dette 
er meget dramatisk for næringsli-
vet og utvikling av Norge. Derfor 
ligger den største utfordringen i 
de videregående skoler å moti-
vere elevene til å velge også de 
”tunge” fag og ikke bare velge 
lette veier til studiekompetanse og 
dermed utdannes til arbeidsledig-
het.  

søkte opptak i høgere utdanning 
gjennom samordnet opptak var 

-
sert til å begynne på en teknologi-
utdanning i Norge. Det kan antas 
at prosentandelen er noe lavere 
i nord. 
For å få opp studenttallet innenfor 
teknologi er det her i de videre-
gående skoler at utfordringene 
ligger. Det må gjøres en innsats 
for å motivere ungdommene til å 
velge fagkombinasjoner, slik at de

teknologiutdanning. 

Se i framtiden
Motivasjon bør skje gjennom 
å tilby gode læringsopplegg, 
næringslivet må synliggjøre sitt 
behov og ungdommene må skjøn-

er det nødvendig med en god og 
sikker fagutdannelse.   
Det er her i de videregående 
skoler, den største utfordringen 
ligger og ressurser må brukes for 
å bygge opp kunnskapsnivået 
i landsdelen og ikke i å bygge 
opp x-antall universitet. Her har 
skoleeierne fylkeskommunene og 
rikspolitikerne et spesielt ansvar 
som de må ta alvorlig. 

Tekst
I
ERLING REINSLETT, HIN

INSPILL

Næringslivet vil i årene som kommer jakte spesielt på teknologer med bachelor- og mastergrader innen blant annet 
anleggsfagene. Det må legges vekt på profesjons- og næringsrettet utdanning, skriver blant annet førsteamanuensis  
og studiekoordinator Erling Reinslett ved Høgskolen i Narvik.

-UTEN DYKTIGE
TEKONOLOGER  
STOPPER NORGE
For å overleve må Høgskolen i Narvik (HiN) fortsatt ha som hovedmål å utdanne teknologer på bachelor- og 

masternivå som næringslivet etterspør. Uten studenter er det ikke liv laga for HiN. For å lykkes må det her 

legges vekt på profesjons- og næringsrettet utdanning innenfor fagretningene bygg/anlegg, maskin, elek-

troteknikk/sterkstrøm og data/IT.

Forkjemper Erling Reinslett 
mener alle universiteter og høg-
skoler i nord må legges inn under 

Norge” uten å bli detaljstyrt av 
formyndere i sør. 
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- Gjennomført Hardax, Veldox og 
Hightuff stålkvaliteter

- All opplagring har herdede bolter og 
herdede stålforinger

- Stor svingkrans med innvendig 
fortanning

- Danner V-fasong lukket

Arden Sorteringsgrabber

Ny serie -fortsatt kvalitetsvinner

www.demolering.no - 64 83 65 30 - post@demolering.no
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Den danske maskinprodusenten 
har benyttet de ekstreme vin-
terforholdene i januar til testing 
av de to dumpervariantene med 
bredere dekk enn standard, i 
dimensjonene 800/45x30,5 på 

Forholdene kunne ikke vært 
stort bedre under testen som 
ble gjort under arbeid med å 
gjenskape to gamle elveløp i 
et ellers vært vannfylt terreng, 
ifølge maskinførere i entrepre-

Feldiong.

- De større og bredere dekkene 

bra i det bløte området vi job-
bet. HM står for ”high mobility” 
og betegner bruk av de større 
hjulene som beskrevet overfor, 
oppsummerer maskinfører 
Per Thomsen Mühlbrandt i en 
testkommentar ført i pennen av 
Hydrema.

-
pension”, et nyutviklet oppheng 
av frontakslingen på denne dum-
peren med avfjæring.
Oppsummert gjorde avfjæret 
front og bruk av bredere dekk 

det mulig å øke kjørehastigheten 
med 50 prosent i det superbløte 
terrenget sammenliknet med tid-
ligere. Marktrykket ble redusert 
med med 30 prosent. Og den 
ekstra frihøyden som større og 
bredere dekk sørger for, setter 
maskinførerne i stand til å unngå 
fastkjøring i den svært bløte 
grunnen, ifølge Mühlbrandt.
I tabells form oppgis marktryk-
ket med fullt lass med Hydrema 

dekk. Maskinen har 10 tonns 

lasteevne. Med dekkmontasje 

avfjæret foraksel reduseres til-

10 tonns lastekapasitet. Hydre-
mas dumpere er fra før populære 
alternativer til transportoppgaver 
der kravene til lavt marktrykk er 
strenge, som for eksempel under 
bygging av golfbaner.

Tekst
I
Foto
IHYDREMA

BREDERE DEKK - 
LAVERE MARKTRYKK

Hydrema dokumenterer redusert marktrykk og ytterligere forbedring av bruks-

egenskapene ved montasje av bredere dekk på dumperne 912HM og 912DS, den 

siste også med ny avfjæret foraksel.

Forbedret
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Jerikovn 26, 1007 OSLO 
Tlf.: 22 81 39 90

www.gl-instrumenter.no
www.digpilot.com

Trådløs maskinstyring for gravemaskiner.
Utviklet og produsert i Norge.

NYHET - nå også med GPS

- Leser LandXML direkte for bruk på
  kompliserte anlegg
- Lag fall, grøfter, byggegroper og mye
  mer direkte i DigPilot - ingen stikkere
  eller prosjektfiler nødvendig!
- Full 3D-visning

 Ta kontakt for mer informasjon og
 høstkampanjepriser!

Ammann,
Bosch og QBL
bygg- og anleggs-
lasere

Serviceverksted

Gundersen & Løken AS

1550 Hølen, Tlf. 64 98 20 20

Diesel forfilter med 
varme og vannutskiller

-Unngå problemer neste vinter!

Fleetguard PRO-serien beskytter 
injektorene på moderne miljømotorer.

250W varmeelement for vinterdrift.

StrataporeTM

Vannutskiller for fritt og emulgert 
vann, hindrer vekst av dieseldyr.

Finn forhandler på www.lekang.com

ww
w.

le
ka

ng
.co

m

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
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RING BJØRN PÅ 911 99 692   

922C912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

Leie eller leasing av anleggs-
maskiner, kjøretøyer og annet 

-

-
nansieres en stor del av alle 
nyanskaffelser på den måten. 
Så hvorfor ikke også leie die-
seltanker, spør Morten Hvidsten 

pressemelding om nyordningen.
-

port og lagring av diesel er 
stadig under revisjon. Et sett 
nye, oppgraderte og enda mer 
omfattende regler på trappene. 
Tidsepoken da diesel bare var 
noe man fylte opp på et bulkete 
fat og slengte bakpå en pickup, 

Mange bedrifter opplever store 
svingninger i omsetning gjen-
nom året, og kanskje også fra 
år til år, minner Hvidsten om. 
Behovet for maskinanskaffelser 
må derfor prioriteres med hard 

hånd, og behovet har lett for 
å dukke opp på et lite gunstig 
tidspunkt.
- Alt for ofte må gode og lønn-
somme anskaffelser settes til 
side fordi investeringsbudsjettet 
er brukt opp, eller fordi man 
rett og slett må vente av andre 
årsaker. På den måten kan 
gode forretningsmuligheter 
gå tapt, sier Hvidsten, som 
mener det for mange kan 
være ekstra gunstig å leie 
dieseltanker framfor å inves-
tere i dem.
- Det påløper ingen for-
skuddsbetaling eller depo-
situm, men leien faktureres 
månedlig eller kvartalsvis i 
rater, normalt over tre eller 
fem år. Dermed gir en jevn 
og forutsigbar kontantstrøm 
for dette viktige produktet en 
større grad av handlefrihet 

å investere gir dessuten skat-

-
ster, ifølge Hvidsten.

innen leie og leasing, og står 
selv for leveranse og kundeopp-
følging. 

og størrelser. Eneste betingelse 
er at de ikke skal graves ned, 
sier Morten Hvidsten.

VERA MED TANKUTLEIE

Dieseltanker har lenge stått på lista over viktig anleggsutstyr som kan leies fra et av landets mange utlei-

eselskaper. Nå starter Vera Tank AS utleie av dieseltanker rett fra eget leveringsprogram.

Nytt
utleie av sine egne diesel-
tanker. 

HYTTEFELT TIL SALGS
MIDT-NORGES BESTE HYTTEFELT VED  
KYSTEN TIL SALGS FOR UTBYGGER.
TRONDHEIMS NÆRMESTE HYTTEFELT  

VED KYSTENS SKJÆRGÅRD.
FERDIG FORPROSJEKTERT  

OG REG.PLAN GODKJENT.

SE WWW.SUNDEPANORAMA.NO SUNDE PANORAMA A/S

E-MAIL: JENS@SUNDEPANORAMA.NO ELLER TEKST 93677467
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MEFs landsmøte 2010
Alle medlemmer er velkommen til MEFs landsmøte i Haugesund 
28. – 30. mai 2010 og vi håper riktig mange vil benytte anledningen 
til å delta.

Vi oppfordrer valgte delegater og øvrige tillitsvalgte som skal delta, 
til å melde seg på snarest.

Du finner informasjon om arrangementet på www.mef.no.

Påmeldingsfrist 23. april
Har du spørsmål vedrørende påmelding og/eller reise, ta kontakt 
med American Express Business Travel AS, Kari Stormyrengen, 
tlf. 22 98 36 13, eller e-post: kari.stormyrengen@aexp.no.

Øvrige spørsmål vedrørende arrangementet rettes til MEF 
v/Bjørg Fossum, tlf. 22 40 29 10, e-post bjorg.fossum@mef.no
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Sudoku
Løsning kommer i neste nr. Løsning sudoku Anleggsmaskinen 2-2010

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

1 3
2 8 9 6

3 4 8
7 4 1

6 8
9 2 4

5 7 3
6 1 8 7
2 9

Sjefen kom vandrende inn på 
jobben en morgen uten å vite 
at buksesmekken sto på vidt 
gap med fullt innsyn til sakene 
innenfor.

Sekretæren gikk bort til ham for 
å varsle, og fordi hun ville være 
så diskret som mulig ordla hun 
seg litt kryptisk:

- Da du gikk hjemmefra i dag 
morges, lot du garasjedøra stå 
åpen?

Sjefen svarte at han var sikker 
på at garasjeporten var stengt, 
og gikk inn på kontoret sitt mens 
han grublet over det dumme 
spørsmålet.

Da dagens post var lest gjennom 
oppdaget sjefen imidlertid at 
buksesmekken var åpen, og 
skjønte omgående sekretærens 
henvisning til garasjeporten. 
Da han etterpå hentet seg en 
kaffekopp passet han på å gå 
like forbi plassen til sekretæren. 

- Apropos den garasjen, du 
skulle vel ikke tilfeldigvis ha 
sett den parkerte Hummer’en 
der inne da du likevel la merke 
til at porten sto åpen? 

- Nei, smilte sekretæren.
- Men jeg så en Morris Mini 

PÅ KANTEN GARASJEPORTEN
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Navn:
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Adresse: 

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
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D U S L O K A L E
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O V E R S E R E O L Ø Y N E R
M O R O R Y E R V I M S E T E

Løsning
AM-kryss 2-2010

Vinner i februar:
Erling Rolstad jr.



Velkommen til

MEFs anleggsutstilling 
Sola 4. - 6. juni

 Maskiner og utstyr
 Utflukt
Bankett
 Servering

MEF, Kongensgt. 24, 4610 Kristiansand
Tlf: 95 83 80 00 - Faks: 38 17 80 18, E-post: svein.myhrvold@mef.no

Husk påmeldingsfristen 23. mars
Kun få plasser igjen!



Vi ønsker alle medlemmer av 
MEF og lesere av bladet en riktig 
god påske!
som medlem av mef har du mange fordeler 
Du kan få opptil 32 prosent rabatt på forsikring av privatbil, villa, innbo, 
hytte, fritidsbåt, verdisaker, veteranbil, MC, feriebolig i utlandet samt reise.  
Oppgi avtalenummer 212 når du ringer, så gir vi deg et tilbud.
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Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på 
telefon 02400 eller besøk www.if.no

Rolig, vi hjelper deg.





InSoft Norge AS
Vikøyra Industriområde, 6230 Sykkylven



B-Blad
Returadresse:
Anleggsmaskinen,
DB Partner, 1318 Bekkestua


