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Velkommen til Norges best
utbygde stasjonsnettverk
Med Statoilkort er det enkelt å planlegge og effektivt å tanke eller kjøpe andre produkter og 
tjenester - uansett hvor du måtte befinne deg i Norge.

Du som MEF-medlem har tilgang til Norges best utbygde stasjonsnettverk tilpasset 
transportnæringen. Ingen andre selskaper kan tilby så mange stasjoner strategisk plassert langs 
hovedveiene i inn og utland. Bare i Norge finnes det over 470 stasjoner tilknyttet dette nettverket. 
Disse finner du i vår kartløsning på www.statoil.no. Vi har inntil 7% biodiesel i all vanlig diesel på 
våre stasjoner i hele Norge, i tillegg til B30- og AdBlue-anlegg på utvalgte steder. 

For mer informasjon om dine MEF-fordeler - kontakt oss 
på 810 30 222 eller gå inn på www.statoil.no/mef

For veien videre
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LEDER

PÅ 
BAUMA

Europa-arrangerte gigantmesser som Bauma og Intermat trekker alltid 

entreprenørbransjene gått sammen om felles reiser til den sørtyske 
byen. Noen for å ta de aller ferskeste nyhetene i øyesyn og forberede 
seg på hva som er i vente på maskin- og utstyrssiden i nærmeste 
framtid. Noen for rett og slett å skrive kontrakt på og sikre seg akkurat 
den maskinen de trenger for hurtigst mulig levering i et pågående 
prosjekt. Og andre igjen for å knytte nye kontakter og omgås kolleger 
med internasjonal breddeerfaring. Store messer som Bauma og Intermat 
vil alltid by på momenter det kan være vel verdt å få med seg.

Maskin- og utstyrsprodusentene står på sin side hele tida overfor en 
kontinuerlig utfordring i å fornye og forbedre eksisterende produkter. 
Denne prosessen har pågått jevnt og trutt siden de tre mest vanlige 
maskingruppene hjullasteren, bulldoseren og gravemaskinen i sin 
tid ble hentet fra tegnebrettet og satt i praktisk arbeid. Og maskinene 
utfører fortsatt sine arbeidsoppgaver etter nøyaktig samme mekaniske 
grunnprinsipper som da de ble tatt i bruk første gang. Riktig nok har 
hydraulikk tatt over der kraftoverføringer i sin tid skjedde via vaiere, 
kjeder og stag. Men det er nok bare å kikke på en 1960-tallsmodell av 
eksempelvis en Brøyt gravemaskin, en Volvo BM baklaster og en Allis 
Chalmers bulldoser.

På Bauma vil besøkende derfor også denne gangen bli presentert for 
samme type maskiner med mest fokus på den nyeste utviklingen innen 
lavutslippsmotorer og annen miljøvennlig maskindrift, maskiner med 
ytterligere forbedret førerkomfort og maskiner med mange muligheter 
som fortsatt ligger gjemt i digital styring og kontroll. Produsentene vil 
også la oss få glimt av framtidas designkonsepter, men som fortsatt vil 
bygge på mekaniske prinsipper løsninger som så dagens lys allerede for 
60-70 år siden. For ikke å glemme at førerløse maskiner allerede er i 
drift. I tillegg får vi høyst sannsynlig se eksempler på framtidig bruk og 
tilpasning av lettere materialer i maskinene. Slike løsninger kan bidra til 
redusert energibehov for å utføre det samme stykke arbeid. Problemet 
her er å få det til uten at det går på bekostning av stabiliteten. 

3.000 utstillere er på plass i München når startskuddet i disse dager går 
for årets Bauma, mens et sted mellom 300 og 400 likesinnede venter på 
en mulighet for å komme innenfor som etteranmeldt. Utstillingsområdet 
er siden 2007 økt med 15.000 kvadratmeter til rekordstore 555 dekar. 
Bauma er med andre ord et særdeles tydelig tegn på at produsentene ser 
med optimisme på kjøpelysten hos kundegrupper i en bransje som i et 
par år nå har gjennomlevd tøffe lavkonjunkturtider. Da forrige Bauma 
midt i en sterk oppgangsperiode, ble arrangert i 2007 var over 500.000 
besøkende innenfor portene. Samlet besøk denne gangen vil derfor 
gi en pekepinn på om hvorvidt entreprenørbransjen ser like lyst på 
utviklingen i markedet som produsentene.
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I forrige utgave skrev Anleggsmaskinen at Statens vegvesen i lø-
pet av året er i gang med utprøving av en ny type kontrakt. Med 
samhandlingskontrakter vil veivesenet la entreprenøren få komme 
på banen med mulighet til å foreslå bedre og rimeligere løsninger 
enn anbudsgrunnlaget la til grunn basert på egne kunnskaper og 
kompetanse.
Nå går Trondheim bydrift ut og spår økt bruk av enda en annerle-
des kontraktstype, basert på vekting.
Vekting innebærer at lavest pris alene ikke legges til grunn for 
hvem som tildeles et oppdrag i kjølvannet av en anbudskonkur-
ranse. Andre kriterier er også lagt til grunn og påvirker totalbildet 
som til slutt viser hvem som får det aktuelle oppdraget.
Trondheim bydrift er en betydelig byggherre for svært mange 
bransjer i denne landsdelen, og er spesielt stor for anleggsbransjen. 
Mellom 80 og 90 prosent av de årlige investeringene er rettet inn 
mot infrastruktur som vei, vann og avløp.
- Så å si alt settes bort til private bedrifter, og en betydelig andel 
av disse er maskinentreprenører, sier bydriftssjef Svein Ekle med 
gjennomføringsansvar for investeringer og drift av kommunale 
anlegg i
 Trondheim.

Ekle har etter hvert skaffet seg lang erfaring fra vekting av anbud. 
Systemet er godt innarbeidet i Trondheim allerede.
- Jeg er ganske sikker på at vekting i anbudskonkurranser kommer 
for fullt i offentlig sektor også i andre deler av landet, ja, kanskje 
overalt til slutt, sier Svein Ekle til Anleggsmaskinen.
Åpne anbudskonkurranser bygger tradisjonelt på tildeling av opp-
drag til anbyder med lavest pris med påfølgende kontraktsforhand-
linger før endelig avtale inngås.
- Kriteriene har stort sett vært pris, pris og pris. Tilsvarende krite-

rier i en vektet anbudskonkurranse kan være pris, miljø og evne til 
gjennomføring. Oppdraget tildeles med andre ord den anbyderen 
som best imøtekommer kriteriene som stilles i den aktuelle anbud-
skonkurransen basert på hva som er økonomisk mest fordelaktig 
for byggherren samlet sett, sier Ekle.

For absolutt lavest pris er ikke alltid mest fordelaktig for byggher-
ren, ifølge Ekle.
- Her kommer vektingen inn. Som byggherre har vi mulighet til å 
vektlegge andre kriterier som fordelaktige ut fra vårt ståsted, og 
belønne etter det i anbudskonkurransen. Det er avgjørende at krite-
riene for vekting får klart fram i anbudsdokumentene.

VEKTING FRAMFOR
LAVEST PRIS

Vektlagt Svein Ekle i Trondheim bydrift tror at vekting etter hvert blir tatt 
i bruk som anbudsgrunnlag innen offentlig sektor over hele landet.
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- Miljøfaktoren skal alltid vektlegges med minst 20 prosent i våre 
åpne anbud. Akkurat det er politisk vedtatt her i byen. Da gjenstår 
80 prosent til pris. Men her kan vi som byggherre igjen bestemme 
oss for å dele opp og vektlegge andre kriterier. Evnen til gjennom-
føring med en prosentandel, for eksempel, og kanskje framdrift 
med en annen. Dermed kan vi ende med et anbudsopplegg der pri-
sen vektes med 60 prosent, miljø med 20 prosent, gjennomføring 
med ti og framdrift med ti. Så kan alt summeres sammen ved hjelp 
av en karakterskala fra 6 til 0 i henhold til måten anbyderne imøte-
kommer de oppgitte kriteriene i anbudene sine, sier Svein Ekre.
Relle ytelser
Et viktig poeng med vekting er at nettopp vektingen må være knyt-
tet til de reelle ytelsene. Funksjonskontrakter for vedlikehold er 
typiske eksempler på oppdrag der vekting med fordel kan brukes, 
ifølge Ekle.
- Her må anbyder selv oppgi hvilke løsninger som tenkes brukt, 
mens vi oppgir kriteriene. Annerledes er det hvis vi som byggherre 

inklusiv framgangsmåter, materialbruk og ferdigstillelsesdatoer. 
Da kjører vi standardiserte anbudsprosedyrer, men har et gjennom-

vekting av anbud ved senere anledninger.
- Hva med bruk av vekting og risikoen for saker til behandling i 
KOFA i henhold til bestemmelsene om offentlige anskaffelser?
- Så langt har Trondheim bydrift ikke hatt en eneste sak til behand-
ling i KOFA. Mye av grunnlaget for vekting bygger dessuten på 
skjønn, og et skjønn er ikke enkelt å overprøve selv for KOFA, sier 
Ekre. 

Karakterbok
Evaluering av kriterier er et siste viktig ledd i bruk av vekting i 
anbudskonkurranser. Et særskilt skjema er utviklet til formålet, og 
er bygget opp som en karakterbok. Skjemaet fylles ut av en fag-
gruppe basert på felles skjønn etter avsluttede oppdrag. Trondheim 
bydrift legger ni ulike kriterier til grunn i den totale evaluerings-
prosessen.
Evalueringen gjennomføres også i tilknytning til oppdrag der det 
ikke er anvendt vekting.
- Hovedhensikten er å systematisere erfaringer med ulike leveran-
dører, som nevnt tidligere. Dette kan altså bli brukt som dokumen-
tasjon og grunnlag for tildeling av framtidige oppdrag. Samtidig 
kan også andre kriterier enn pris vektlegges ved tildeling av nye 

anbud tidligere, sier Svein Ekle.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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MEF HAR ORDET

Norge herjes av rikdommens problem. Det er vanskeligere å bruke 
penger man har, enn de man ikke har.  Hellas er et eksempel på det 
siste.  Landet har havnet i en gedigen gjeldskrise og har et enormt 
driftsunderskudd.  Norge har penger på bok så det holder, men vil 
ikke bruke det til en framtidsrettet satsing på infrastruktur.
Ifølge Jernbaneverket kan det være slik at jernbanen i Norge nærmer 
seg tampen av sin levetid etter vel hundre års drift.  Dette skjer 
på et tidspunkt da Norge burde være bedre skikket til å ruste den 
opp enn noen gang tidligere. ”Toget går ikke på skinner”, uttalte 
samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for en stund siden. De 
norske togene går ikke på noe annet heller.
Som alle vet er det også dokumentert et omfattende etterslep på drift 
og vedlikehold av veger, bruer og tunneler. 
I en undersøkelse fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, er 
samferdsel et av de områdene som folk et minst fornøyd med. Hele 48 
prosent har et negativt inntrykk av riksvegene.  Ingen andre offentlige 
tjenestesektorer møter en så massiv misnøye fra innbyggerne.
Vi har registrert at samferdselsministeren har åpnet opp for å vurdere 

løse problemene i samferdsels-Norge.  Det er positivt at statsråden 
ønsker en bred debatt om alternative løsninger.  Det er bare så synd 

som sier at: ”Hvis du har penger på bok, så kjøper du ikke varer 
på avbetaling.” Hos Sigbjørn Johnsen er det ikke snakk om noen 
alternative tanker. 

Norge er på mange måter hypnotisert av rikdommens problem: 
Penger lover så meget – så lenge de ikke blir brukt. De skal spares 
for kommende generasjoner.  Med fete pensjoner skal de stå der med 
elendige veger og uten tog og kanskje med et næringsliv som for 

infrastrukturen har ødelagt konkurransesituasjonen.

MEF har i de siste månedene jobbet med en utredning for å sette 

Vi har i dette arbeidet også sett på hvordan dette gjøres i Sverige 
og Østerrike.  Vi har ingen tro på at det vil bli et skikkelig løft 
over bevilgningene til infrastruktur i Norge ved bevilgninger 
kun over de ordinære budsjettene. Vi har bedt om et møte med 
samferdselsministeren for å presentere rapporten og våre tanker.  
Dette er et område som vi i MEF skal ha sterkt fokus på i årene som 
kommer.

Jeg ønsker alle en riktig god vår!
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JURIDISK NÅR KAN MAN LEIE INN ARBEIDSKRAFT

I loven skilles det mellom når en virksomhet leier inn personer fra 
et foretak som driver utleievirksomhet, såkalte rekrutterings- eller 
bemanningsbyråer, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-12 og når man leier 
inn personell fra en virksomhet som ikke har til formål å drive 
utleie, eksempelvis at man leier inn arbeidskraft fra en konkurrent, 
jfr. arbeidsmiljøloven § 14-13. 

Det er de tilfellene der man leier inn arbeidskraft fra rekrutterings- 
eller bemanningsbyråer som først og fremst kan volde utfordringer 
for bedriften. Jeg vil redegjøre for de tilfellene hvor innleien skjer 
fra en slik utleievirksomhet etter lovens § 14-12.

Det følger av nevnte bestemmelse at innleie fra en utleievirksomhet 
er tillatt ”i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig 
ansettelse etter § 14-9 første ledd.” Dette innebærer at det bare er 
adgang til å leie inn en person dersom vedkommende alternativt 
kunne blitt lovlig midlertidig ansatt i virksomheten. Dette er et 
viktig vilkår som innleievirksomheten har plikt til å påse er oppfylt 
forut for innleien. 
At man kan leie inn personell på samme vilkår som man kan ansette 
midlertidig, betyr at det normalt er lovlig å leie inn en person som 

ferieavvikling etc.

Flere av medlemsbedriftene har naturlige sesongsvingninger 
og benytter toppene til å leie inn ekstra folk. Etter loven er det 
adgang til å leie inn en person når arbeidets karakter tilsier det 
eller arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. 
Denne innleiemuligheten omfatter ikke bare innleie for å utføre for 
eksempel et tidsavgrenset prosjektarbeid som virksomheten ordinært 
ikke driver med, men omfatter også at man kan leie inn personell 
for å dekke arbeidskraftbehov når det er sesongmessig arbeid. Det 
samme gjelder andre typer kortvarige og uforutsette arbeidstopper 
selv om dette ikke er knyttet til sesongavhengighet. Det vil også 
være adgang til å leie inn personell for å dekke tidsavgrenset 
arbeidskraftbehov som er normalt og gjentas årlig.

En del bedrifter har gjennomført tidsbegrenset innleie av 
arbeidskraft for å se om personen ”passer inn i bedriften”. Innleie 
med slikt formål er ikke tillatt. Dette må ikke forveksles med de 
tilfellene bedriften har hatt ett lovlig innleieforhold, men der det 
etter hvert sett at det er grunnlag for fast ansettelse av vedkommende 
som følge av et senere oppstått løpende arbeidskraftbehov. I slike 
tilfeller er innleie i utgangspunktet uproblematisk. 

sammenhengende år er konsekvensen at arbeidsforholdet ikke 
automatisk opphører når arbeidskontrakten utløper, slik det vanlige 
er ved midlertidige ansettelse og innleie. Arbeidstakeren kan da 
kreve fast ansettelse.
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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.

Det er viktig og merke seg at dersom disse reglene ikke overholdes, 
har den innleide anledning til å gå til domstolene og kreve fast 
arbeidsforhold hos innleiebedriften, selv om det formelt kun 
foreligger en leieavtale og ingen fast arbeidsavtale. Den innleide 
kan også kreve erstatning for sitt økonomiske tap ved brudd på disse 
reglene.

For bedrifter som er bundet av tariffavtale gir loven en unntaksregel. 
Denne gir arbeidsgiver mulighet til og avtale innleie særskilt med 
de tillitsvalgte. Adgangen til innleie utvides kun der det foreligger 
avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen 

Avtalen skal være skriftlig og tidsbegrenset.

MEF juridisk avdeling bistår selvfølgelig dersom bedriften har 
spørsmål tilknyttet denne problemstillingen.

Advokat
I THOMAS KOLLERØD

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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Omsetningen gikk ned fra 2008 til 2009 i alle 
næringshovedgruppene innenfor bygge- og anleggsvirksomhet. 
Størst nedgang hadde bedriftene som driver med oppføring av 
bygninger, med 14,8 prosent. Disse bedriftene omsatte for 106 
milliarder i 2009. Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
omsatte for 134 milliarder i 2009, noe som utgjorde en nedgang på 
7,7 prosent.

I november og desember 2009 (6. termin) omsatte bedriftene i 
bygge- og anleggsbransjen for 55 milliarder kroner. Dette er en 
nedgang på bare 5 prosent sammenlignet med samme periode 
i 2008. All omsetning i denne sammenheng er eksklusive 
merverdiavgift.

Bygge- og anleggsbedrifter i Oslo omsatte for 44 milliarder i 2009, 
noe som ga en nedgang i omsetningen på hele 15,3 prosent. Fra 
2008 til 2009 gikk omsetningen minst ned i Sogn og Fjordane og 
Sør-Trøndelag med henholdsvis 4,3 og 4,6 prosent.

Kilde: SSB

Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, 
reparasjon, vedlikehold og drift inklusive førerlønn.
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Rock Solid Solutions!
Gjerstad Intera AS, Brokelandsheia, N-4993 Sundebru 
Telefon: +47 37 11 91 00 | E-post: sales@gjerstad.com | Web: www.gjerstad.com

VÅREN ER PÅ VEI!

Prøv også vår skuffeserie spesielt tilpasset servicemaskiner. Lettere og billigere. 
www.excalite.no
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NYTT FRA REGIONENE

I underkant av 250 bransjetilknyttede var samlet til faglig og sosialt 
lag da MEF avdeling Buskerud, Vestfold og Telemark avholdt 
felles årsmøtearrangement med separate årsmøter på Storefjell 
Høyfjellshotell 05. - 07. mars. I tillegg til entreprenører, gjester og 
innledere deltok 33 leverandører. I pausene var det lagt opp til besøk 
på leverandørenes stands.

Forvaltningsreformen trådte i kraft 01.01.2010. Dette vil medføre 
at Fylkeskommunene overtar ansvaret for deler av det nåværende 
riksvegnettet. Distriktsvegsjef i Buskerud, Hans Jan Håkonsen og 
Fylkesrådmann i Telemark og medlem i kontaktutvalget mellom 
Statens vegvesen og KS/fylkeskommunene, Rolf-Helge Grønås, 
var til stede og orienterte om Forvaltningsreformen og hva dette vil 
ha å si for både brukere og maskinentreprenører. Administrerende 
direktør i MEF, Trond Johannesen, fortalte om forventninger til 

forvaltningsreformen sett fra maskinentreprenørenes ståsted. 
Styreleder i Bellona, Olaf Brastad, var også til stede og satt fokus 

på den dårlige kvaliteten på ledningsnettene i Norge. Sett i lys av de 
store klimautfordringene det blir påstått vi står overfor, med blant 
annet store og hyppige nedbørsmengder, har Norge som nasjon store 
utfordringer foran seg. Han hevdet blant annet at det trengs en nasjonal 
dugnad til for å komme ut av dette uføret.

Tande P. og Øyvind Blunck deltok utover ettermiddagen og 
kvelden, og bidro til at stemningen var god.

Valget ga følgende styresammensetning i Telemark: Leder Rolf
Aafoskaas, Skien, styremedlemmer Oddvar Steinsholt, Porsgrunn, 
Roar Kjendalen, Skien, Oddvar Hagen, Tuddal, Anette Farsjø, 
Sannidal og Olav Anders Hellekås, Bø. Varamedlemmer er Tom 
Christian Elseth, Porsgrunn og Kjell Thorstensen, Skien.

Styret Telemark fra venstre: Tom Christian Elseth, Kjell 
Thorstensen, Roar Kjendalen, Anette Farsjø, Rolf Aafoskaas (leder) 
og Oddvar Steinsholt. Oddvar Hagen og Olav Anders Hellekås var 
ikke til stede da bildet ble tatt.

Valget ga følgende styresammensetning i Buskerud: 
Leder Knut Øynebråten, Gol, styremedlemmer Thomas Løvåsdal,
Lierskogen, Knut A. Brevik, Sylling, Kurt Kristoffersen, Mjøndalen, 
Per Hobbelstad, Hokksund, Jan Myrvang, Hønefoss og Ole Bjørn 
Øygard, Ål. Varamedlemmer er Thomas Stryken, Mjøndalen, Per 
Turhus, Gol og Trygve Løvås, Kongsberg.

 Styret Buskerud bak fra venstre: Ole Bjørn Øygard, Per Turhus, 
Kurt Kristoffersen, Knut Brevik og Jan Myrvang. Foran fra venste: 
Knut Øynebråten (leder), Thomas Løvåsdal, og Per Hobbelstad. 
Trygve Løvås var ikke til stede da bildet ble tatt.

Valget ga følgende styresammensetning i Vestfold:
Leder Bjørn Madsen, Sandefjord, styremedlemmer Carl C. Fon, 
Sandefjord, Torgeir Johansen, Sandefjord, Svenn Haraldstad, 
Tønsberg, Morten Engelstad, Svarstad og Mette Meland, Stokke. 

Thorstensen, Sandefjord.

Styret Vestfold fra venstre:  Carl Chr. Fon, Bjørn Madsen (leder), 
Mette Meland, Torgeir Johansen, Kenneth Thorstensen og Svenn 

stede da bildet ble tatt.
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Opplæringskontoret

Årsmøtet for opplæringskontoret OKAB-BVT, ble avholdt i 
forbindelse med årsmøtearrangementet på Storefjell 6. mars. Til 
tross for noe lavere aktivitet i bransjen var 2009 et godt år for 
opplæringskontoret, noe også året 2010 ser ut til å bli. Det var 117 
løpende lærekontrakter ved årets begynnelse. Årsmøtet vedtok 
etter anbefaling fra styret å videreføre andelen av lærlingtilskuddet 
til medlemmene på 60 prosent. Det ble også vedtatt å videreføre 
den betydelige satsningen på markedsføring av anleggsbransjen 
i skoleverket. Satsningen med å invitere skoleklasser med ut på 
anleggsplasser er en høyt prioritert oppgave for inneværende år.

Styret for opplæringskontoret har etter valget følgende 
sammensetting: Leder Carl C. Fon, Vestfold,                  
styremedlemmer Thomas Løvåsdal, Buskerud, Svenn Haraldstad, 
Vestfold, Roar Kjendalen, Telemark og 
Atle Rønning, ikke MEF medlem og Lars Tveiten, NAF. 
Varamedlemmer er Frode Abrahamsen, Vestfold, Knut Stordalen, 
Buskerud og Oddvar Steinsholt, Telemark.  Vi minner om tilbakemeldingsfrist 30. april for lønnsinnberetningen.   

18. mars ble det fjerde ”Fagforum for infrastruktur i Grenland” 
arrangert på Ibsenhuset i Skien. Forumet, hvor MEF Telemark er 
medarrangør, har blitt møteplass for engasjerte personer fra offentlige 
etater og virksomheter, politikere, utbyggere, eiendomsutviklere, 
entreprenører, arkitekter og konsulenter. I år ble det satt fokus på 
klimaendringer og konsekvenser ved planlegging, bygging og drift 
av våre infrastrukturanlegg. Avslutningsvis ble det orientert om 
aktuelle utbyggingsprosjekter i regionen. Drøyt 100 personer deltok 
på seminaret. 

9. mars ble det arrangert nok et seminar i VAR-forum med 
temaene ”Er det ønskelig med mer enhetlige søknadsprosedyrer 
og graveinstrukser i Vestfold?” og ”Hvem eier veikroppen?”. 
Gert Einar Andersen hos Carl C. Fon AS kom med eksempler 
på hvordan dette oppleves i dag. Byingeniør Arne Johnsen 
i Tønsberg kommune presenterte kommunens regler 
og instrukser i forbindelse med søknad og utførelse av 
gravearbeider i Tønsberg kommune. Deretter fulgte Bjørn 
Solberg fra Geomatikk AS, som informerte om deres tjenester 
innenfor samordnet gravemelding og kabelpåvisning. MEFs 
advokat Erling Erstad holdt så et innlegg om hvem som 
disponerer vegkroppen, og hva lovverket sier om dette. 
Avslutningsvis orienterte Jernbaneverket, Statens vegvesen 
og kommunene om framtidige utbyggingsprosjekter i 
regionen. Totalt deltok nærmere 78 personer på fagtreffet, 

kommunene i Vestfold deltok.

Fra venstre: Rolf Aafoskaas takket Kjell Espedalen for god innsats 
etter hele 16 år i styret i Telemark. Stokke. Tande P. sørget for at det hele gikk pent og pyntelig for seg.

Frithjof la sin elsk 
på vår kjære region- 
sekretær Unni Bjørseth.
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Skjemaet for lønnsinnberetning for 2009 er utsendt og vi oppfordrer 
alle til å returnere dette skjemaet innen mandag 10. mai på e-post eller 

AL.

Kontingent – viktig 

MEF avdeling Hedmark og Oppland arrangerte 11. februar 
2010 årsmøter på DFDS til København. Årsmøtene samlet 21 
medlemsbedrifter, i alt 84 personer. Her var deltakere med ledsagere, 
samarbeidspartnere og leverandører. Avdelingslederne Knut 
Joar Harsjøen, Hedmark og Jan Langvik, Oppland ble gjenvalgt. 
Styremedlemmene i Hedmark fortsetter som i 2009, mens Pål Hage 
fra bedriften Alfred og Pål Hage A/S, ble innvalgt etterfølger av 
Polmar Skar, som har valgt å gå ut av avdelingsstyret etter 10 år. En 
liten påskjønnelse ble gitt til Polmar.

Ahlsell inviterte sammen med andre leverandører til egne VA-møter 
for MEF-medlemmer i Hedmark og Oppland. Det ble gjennomført 
tre møter i uke 12, på Biri, Otta og Alvdal. Leif Bjarne Steinbakken 
salgssjef i VA (Ahlsell), var vertskap og sto for koordineringen av 
møtene.

I løpet av våren kommer også Storebrand til å arrangere 
medlemsmøter for MEF-medlemmene, for å informere om 
pensjonsreformen. Mer informasjon om dette kommer senere.

Fra venstre: Knut Joar Harsjøen, Polmar 
Skar og Jan Langvik.

Sikkerhetskurs for anleggsmaskinførere holdes helgen 18. - 20. juni i 
Oslo.
Se www.mef.no  for mer informasjon.

Opplæringskontoret

Årsmøte i OKAB 2010 Region Øst ble arrangert 24. mars på 
Comfort Hotel Runway Gardermoen. Styremedlemmer og 
varamedlemmer som var på valg, ble gjenvalgt, med unntak 
av tidligere styremedlem Kåre Holtung og varamedlem Atle 
Markestad som frasa seg gjenvalg, pga. skifte av jobb. Torill 
Tybring Jensen fra bedriften Åsmund Pettersen & Sønn AS i 
Jevnaker ble valgt som styremedlem, mens Dag Woldmo fra 
bedriften Trysilfjell Utmarkslag SA ble valgt som varamedlem.

Tor Wessel fra Norsk Industri var vår gjesteforeleser, med temaet 
”Wordskills Norway og Yrkes-NM på Lillehammer 2010.” 
Deretter hadde seksjonssjef i MEF, Einar Østhassel, et innlegg 
om utvikling av ”grønne” kompetansemål med vekt på maskinell 
bearbeiding av naturlige ressurser. Møtet ble avsluttet med middag 
i hotellets restaurant.

Tor Wessel mottar blomst som takk for forelesning fra 
opplæringskonsulent Edvard Rustad.
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Opplæringskontoret Agder

Hvert år blir det valgt ut en bedrift i hvert av Agderfylkene til Årets 
opplæringsbedrift.
For 2009 ble bedriften Lindland Maskin AS hedret som Årets 
opplæringsbedrift i Vest-Agder og bedriften Heldal Entreprenør 

AS ble hedret som Årets opplæringsbedrift i Aust-Agder. De ble 
tildelt plakett og blomster for sin innsats med inntak av lærlinger, 
rekrutteringsarbeid og faglig oppdatering av andre ansatte i bedriften. 
OKAB Agder gratulerer. 

Lindland (til høyre på bildet) mottok prisen fra styreleder i OKAB 
Agder, Fritz Ivar Lundbakk.

Lillesand, Kurt Palm (til høyre på bildet) mottok prisen fra 
styreleder i OKAB Agder Fritz Ivar Lundbakk.

OKAB Agder avholdt sitt årsmøte fredag 19. februar 2010. Stedet var 
Caledonien Blu Hotell i Kristiansand. Mange bedrifter hadde satt av tid til 
å delta på det som ble et vellykket årsmøte. Sakene som ble tatt opp var 
tradisjonelle årsmøtesaker, samt vedtektsendring.
Styresammensetning og vedtekter finner du på nettsidene til OKAB Agder, 
www.okab.no  hvor du velger Agder-linken. 
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Region Nord

NESO og MEF Region Nord arrangerer i fellesskap en bygg- og 
anleggskonkurranse for Nord–Norge. Det skal kåres to vinnere: En 
for beste bygg og en vinner for beste anlegg. Prisen deles ut i Tromsø 
lørdag 19. juni i forbindelse med Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse. 
MEF oppfordrer sine medlemmer til å nominere aktuelle kandidater til 
kåringen av det beste anleggsprosjektet i Nord-Norge.

Prosjekt som nomineres må være ferdigstilt i perioden fra 1. januar 
2007 til 1. januar 2010.

Nominasjon kan skje på nettsiden til Nordnorsk Bygg- og 
Anleggsmesse 2010 
http://www.nnba.no/index.cfm?id=286875

Vinneren kåres etter en samlet helhetsvurdering basert på 
følgende kriterier:

- Tekniske løsninger
- Ferdig resultat
- Ivaretakelse av miljøkrav
- Funksjonalitet
- HMS
- Samarbeid mellom aktørene i prosessen    

plakett. Vinner av årets anleggsprosjekt vil bli kunngjort på NNBAs 
bankett lørdag 19. juni. Frist for nominasjon: 15. mai 2010

Nord-Norges beste anleggsprosjekt

Troms: Bjørnulf Nordmo, 
Svein- Erik Løvli, Ernst-Vidar 
Hanssen, Herbjørn Nilssen og 
May Granstrøm.

Nordland: Gunnar Hegstad, 
Knut Rolandsen, Berit Sivertsen, 
Ken Kristoffersen og Jan 
Kristiansen.

Reis og Ryk

Har du eller din bedrift behov for nye ideer eller ny kunnskap for å 
utvikle egen virksomhet? Trenger du ny giv eller har du et ønske om 
større nettverk i utlandet?

Alle har vi behov for ny kunnskap og nye ideer, Reis og Ryk gir 
næring til vekst i bedrifter gjennom skreddersydde lærings- og 
oppdagelsesreiser i Europa.
Deltakerne kommer hjem med ny kunnskap, fantasifulle løsninger og 
ønske om handling.

Medlemsbedrifter i MEF Region Nord har nå muligheten til å delta 
på et prosjekt som skal hjelpe bedrifter med internasjonalisering, 
idéutvikling og nettverksbygging.

Prosjektet er basert på konseptet ”Reis og Ryk” hvor over 200 norske 
bedrifter fra ulike bransjer har deltatt.  Målet med ”Reis og Ryk” er 
å øke innovasjonsevnen i deltakerbedriftene gjennom hospiteringer 
i nøye utvalgte partnerbedrifter i Europa der de kan få tilgang til 

utviklingspotensial på forberedende seminar før de reiser ut. Gjennom 
to ukers hospitering i utlandet utveksles kunnskap. Bedriftene velger 
selv hvor de ønsker å reise. Nye produkter/tjenester, arbeidsmetoder, 
produksjonsprosesser og organisatoriske løsninger skal være resultatet 
av hospiteringene for alle parter som er involvert. Prosjektet er 

profesjonsprogram Leonardo da Vinci. 

Opplæringskontoret

OKAB har gjennomført stikkings- og tegningsforståelseskurs for alle 
lærlinger i OKAB Region Nord. Kursene gikk over to dager, med en 
dag teori og en dag ute med praksis. Kurset omfattet bl.a.: Kontroll av 
laser og nivellerkikkert, masseberegning, praktisk stikking ved

 nivellering og tegningsforståelse og bruk av tegninger. Kursene ble 
gjennomført i Mo i Rana, Bodø, Sortland, Målselv og Tromsø. OKAB 
Region Nord vil takke bedriftene som stilte opp med lokaler og utstyr 
for gjennomføring av kursene.
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Region Nord

OKAB Region Nord hadde sitt årsmøte 13. mars i Bodø. Tolv medlemsbedrifter var representert. 
Det nye styret: Styreleder Herbjørn Nilssen, styremedlemmer Svein Nydal, Elin Johansen, Trond Sletten og 
Børge Kristoffersen, NAF. Varamedlemmer er Frode Kiil, Bjørnulf Nordmo, Berit Sivertsen, Roar Elvenes 
og Roger Sivertsen, NAF.

OKAB Region Nord hadde også utdeling av diplomer til bedrifter som har fått nye fagarbeidere gjennom 
opplæringskontoret.

Fra utdelingen på MEF avdeling Troms sitt årsmøte.

Fra utdelingen på OKAB Region Nords årsmøte i Bodø.
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MESSER OG KONFERANSER 2010
19. – 24. april: Bauma
München

20. april: NFF Temadag
Oslo

1.- 2. juni: TBM-konferansen
Bergen  Arr. NFF

4. – 6. juni: MEFA 2010 
Stavanger

9. – 12. juni: Bergmekanikk i Norden, 2010
Kongsberg 

17. – 20. juni: Nord-Norsk bygg- og 
anleggsmesse 2010
Tromsø Arr: Nordnorske Entreprenørers 
Service - organisasjon (NESO) og MEF

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

10. – 12. september: Dyrskun
Seljord

16. – 19. september: Byggmessen 2010,
Trondheim

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

27. – 30. september: Industridagene
Norges Varemesse, Lillestrøm
Arr. Meknet

29. september – 1. oktober: VVS-dagene
Lillestrøm

2. november: Oslo-konferansen
Arr. MEF

23. - 26. november: Bauma-China 2010
Shanghai, Kina

Årets opplæringsbedrift
Styret i OKAB Region Nord har bestemt at for 2009 skal det kåres 
Årets opplæringsbedrift blant medlemsbedriftene i opplæringskontoret. 

I Nordland ble Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS kåret til Årets 

opplæringsbedrift og for Troms ble Målselv Maskin og Transport AS 
kåret til Årets opplæringsbedrift.

Daglig leder i Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS, Gunnar 
Hegstad, mottar prisen som Årets opplæringsbedrift i Nordland fra 
styreleder Herbjørn Nilssen.

Daglig leder i Målselv Maskin og Transport AS, Svein-Erik Løvli 
mottar prisen som Årets opplæringsbedrift i Troms fra styreleder 
Herbjørn Nilsse

Maskinførerkonkurranse
OKAB Region Nord og OKAB Finnmark skal gjennomføre 
maskinførerkonkurranse blant sine lærlinger. Finalen blir gjennomført 
på Nordnorsk Bygg- og anleggsmesse i Tromsø 19. juni. 

www.okab.no

Flinke lærlinger
Totalt er 39 lærlinger oppmeldt til fagprøve. 34 lærlinger har 
vært oppe til fagprøve og bestått, hvorav 5 lærlinger bestått 
meget godt og 29 lærlinger bestått.
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Vi har gode tilbud på demoleringsutstyr fra vår leverandør Mantovanibenne.

Bauma 2010?                Sees i Hall B3 stand 115?

www.skjetne-maskin.no

Vi søker selgere i Trondheim og Oslo. Se vår hjemmeside

For 11. gang på rad var medlemmene på fagseminar til Gran Canaria 
og Puerto Rico. Hele 126 personer deltok på turen som hadde en va-
righet på en uke med muligheter for utvidelse til to uker, noe over 40 
personer valgte å gjøre.

Etter ankomst til Gran Canaria ble det søndag morgen avholdt 
velkomstmøte hvor alle ble presentert for hverandre og leverandørene 

-
mentet.

oppholdet. Søndag kveld var det velkomstmiddag på restaurant Guan-
tanamo i Tauro-dalen.

Mandag startet med seminar kl. 1000 på Hotell Riosol og det var 
Nanset Standard AS v/ Kjell Joar Sleire som hadde denne dagen og 

Tirsdag var det MEFs advokat Thomas Kollerød som stod for det 
faglige og han snakket om ansettelser, permitteringer, oppsigelser, 
avskjed, offentlige anskaffelser og hva juridisk avdeling kan tilby 
medlemmene. Etter sitt foredrag hadde han avsatt tid til enkeltmed-

Onsdag var fridag men med fellesmiddag om kvelden på restaurant 
Miramar. Stort sosialt samvær med mange sangtalenter på scenen 
denne kvelden.

Torsdag var det Ahlsell AS, Telenor AS og Norsk Betongindustri 
AS som hadde produktinformasjon.

Fredag var det lagt opp til tur til Mogan, Gran Canarias Venezia, og 
om kvelden var det avslutningsmiddag (leverandørenes aften) på en av 
de mest luksuriøse restaurantene på Amadores- stranden. Her var det 

duket med egen musikk, festfyrverkeri og opptreden av leverandørene. 

Etter avstemning ble det vedtatt å arrangere ny tur neste år men da 
14 dager senere grunnet at påsken er sen i 2011.

innsats under hele vårt arrangement og for en utrolig leverandørenes 
aften.

Fagseminar Gran Canaria



Gå ikke glipp av MEFs 
Veterantreff 2010!

w	 Eksklusivt tilbud til veteraner i MEF
w	 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 sjarme-
rende 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 firestjer-
ners hotell i tre døgn før turen går videre til Budapest, Ungarns hovedstad. Første stopp i Buda-
pest 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 be-
søke det kjente og ærverdige Széchenyibadet 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 perso-
ner.

Det er fremdeles noen plasser ledig!
Påmelding snarest til Solbjørg Brandsgård i Escape Travel på telefon 22 01 71 76.  Ønsker du mer  
informasjon om turen kan du kontakte Bjørg Fossum i MEF på telefon 22 40 29 10/913 19 289.

Velkommen til årets Veterantreff!
Motto: ”Du må ikke være pensjonist for å delta”.



www.nanset.no

Testen viste at hjulgravemaskinen ZX140W-3 
ga hele 26 % høyere effekt per tonn enn 

gjennomsnittet av konkurrentene.
Les mer om testen på 
www.nanset.no

TESTVINNER 

ZX140W-3

Hjulgraver ZX140W-3 kåret til nummer 1 
i drivstofføkonomi av bransjemagasinet 

BouwMachines i 2008.
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MEF-AKTØREN ODDVAR PEDERSEN

Selv om Oddvar Pedersen nå om 
dagen mener å merke at markedet 
så smått er på glid igjen etter et 
par år med heller rolig tempo, er 
oppdragene han styrer fortsatt helt 
avhengig av god planlegging med 
å fordele oppgavene dit det er 
mest behov. I motsatt fall kan det 
fort bli ubalanse i driften.
- Vi har for tida seks til sju ulike 
oppdrag gående på mange for-
skjellige steder på Romerike. 
Fordi hovedtyngden av dem går 
mest på opparbeidelse av bolig-
tomter, generelt grunnarbeid samt 
infrastruktur til større boligfelt er 
framdriften ustabil fra sted til sted 
og veldig avhengig av at boliger 
blir solgt. Byggetempoet er som 
regel avhengig av omsetningshas-
tigheten for de respektive boli-
gene, sier Oddvar Pedersen.

Gradvis opptrapping
Av den grunn er han stadig opptatt 
med å følge framdriften der mas-
kiner og mannskaper er i gang, 
med argusøyne. Så snart det er 
behov for mer eller mindre innsats 
i forhold til den øvrige driften på 

-

pasiteten dit den trengs mest slik 
at maskininnsatsen opprettholder 
balansen. 
Permitteringer har det ikke vært 
behov for de to seneste vintrene 

satte negativt preg på all nybyg-
ging i boligmarkedet. Vi traff 
på Pedersen og et arbeidslag på 
byggefeltet Mo gård på Dal i 
Akershus der 200 boliger etter 
hvert skal se dagens lys.
- Vi er så smått i gang igjen her nå 
etter en lengre pause på grunn av 
labert boligsalg. Foruten grunn- 
og tomtearbeidene har vi ansvaret 
for alt som har med vann og avløp 
å gjøre, samt legging av rør for 
el-kabler, TV og telefon.
Horisontalboring av et 250 meter 
langt hull i sand for montasje av 
ø160 mm PVC-rør hører også 
med. Selve boringen har vi satt 
bort til en underentreprenør, sier 
Oddvar Pedersen.

Dokumentasjon
All rør- og kummontasje i de fer-
dig gravde grøftene utføres også 
av BLG-mannskapene. Nanne-
stad-bedriften er en av Romerikes 

HOLDER SEG TIL

GRUNNARBEIDER

Navn I Oddvar Pedersen
Firma I Bjørn Ludvigsen Gravemaskinservice AS
Antall ansatte I 10
Omsetning 2008 ICa 15 mill. kroner

Som daglig leder hos maskinentreprenør Bjørn 

Ludvigsen Gravemaskinservice AS (BLG) i Holter i 

Nannestad kommune har Oddvar Pedersen erfart at 

det er lurt å legge grundige planer for den daglige 

virksomheten også når markedet er relativt rolig.
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mest hyppige brukere av ekstern 
bistand for visuell sluttkontroll av 
ferdig monterte vann og avløpsrør 
med videodokumentasjon på at 

der inne når det ferdige oppdraget 
overleveres.
- Etter sluttkontrollen sitter vi 
igjen med en CD-plate med 
levende bilder av hver eneste 
centimeter av rørene innvendig, 
samt dokumentasjon på foreskre-
vet tetthet etter trykktesting. Slikt 
materiale er helt avgjørende for 
å innfri HMS- og KS-kravene 
sammen med byggeforskriftene 
som hele tiden blir mer og mer 
strenge.

Totalentrepriser
Oddvar Pedersen kom til BLG fra 
Eidsvoll-bedriften Truls Holm AS 
for rundt ti år siden. Daglig leder-
jobben ble hans i 2008, og totalt 
har han brukt 30 år av yrkeslivet 
sitt i maskinentreprenørbransjen.
BLG ble etablert i 1980 basert 
på nøktern drift, stolthet og solid 
håndverk. Men som for mange 
andre økte omsetningen gradvis 

-

kinpark som resultat.
- Driften kjøres etter de samme 
levereglene med hovedfokus på 
rollen som totalentreprenør med 
grunnarbeider, infrastruktur og 
utomhusanlegg i tilknytning til 
bolig- og feltutbygging.
Vi påtar oss veldig ofte hele opp-
draget, fra byggemelding til fer-
digstillelse av byggeklare tomter. 
Rett som det er blir vi bedt om å 
ta unna de enkleste grunnarbeide-
ne, men ender som regel opp med 
alt sammen til slutt, inklusiv VA-
anlegg, rørmontasje for kabler og 
alt annet som hører med til kom-
plette grunnarbeider i et boligfelt. 
Men selve fundamenteringen og 
byggingen av husene har vi ingen 
ting med, sier Pedersen.

Nei til veisatsing
Fokuset er så sterkt innrettet mot 

grunnarbeid, VA-anlegg og bo-
ligtomter generelt at at BLG ikke 
en gang løftet på et øyelokk da de 
store riksentreprenørene hentet 
inn priser fra potensielle underle-
verandører til anbudskonkurran-

E6 gjennom Øvre Romerike og 
i Hedmark. Flere anbud verdt 
hundrevis av millioner kroner 
ble oversendt Statens vegvesen, 
og det uten at BLG var nevnt én 
eneste gang i noen av dokument-
bunkene.
- Nei, veibygging i så stor skala 
er ikke vår gate. Maskinparken 
er ikke bygget opp for den slags 
oppdrag heller, men er ypperlig til 
å håndtere oppgavene vi faktisk 

beltegravere, den største på 35 
tonn, supplert med to Hitachi hjul-
gravere og en Cat-valse. 

Alternative yrker
Maskinparken er relativt ny. 
Den senest innkjøpte maskinen, 
en 20-tonns Cat-graver, ble satt 
inn like før jul i 2008.
- Vi har ingen nært forestående 
planer om nyinvesteringer i 
maskiner heller, sier Pedersen.
Om Oddvar Pedersen kunne 
tenke seg et annet yrke dersom 
han velger bort lederjobben i 
anleggsbransjen?
- Neeei, men i vinter med tem-
peraturer konstant ned mot 25 
minusgrader og mye snøfokk 
tenkte jeg kanskje litt på kom-
binasjonen bjørn om vinteren 
og lærer om sommeren.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

ER

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

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

Vi lanserer MEFs 
nye internettbaserte 
KS/HMS-system
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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 (via web, mobil og SMS med minTimeliste).

 Elektronisk bilagshåndtering.

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

Fakturering, prosjekt-, og økonomi-
styring for maskinentreprenøren
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navn I Albert Kristian Hæhre
Alder I 55
Bosted I Vikersund i Buskerud
Yrke I Toppleder i Hæhre-Gruppen
Aktuell I Nyinnmeldt i MEF

mellom bakker  
og berg

åken ligger tett rundt fjellene når jeg nærmer meg lokalene 
til Hæhre-gruppen i Vikersund. Skiflyvningsbakke og al-
pinanlegg kan så vidt skimtes dersom man myser opp mot 
midten av bakken, men på toppen av fjellene er det tjukt 
som graut. Ved foten av fjellet ser man flere bygg som bæ-
rer Hæhre-logoen. Jeg har endelig fått i stand et møte med 
mannen som startet det hele, Albert Kristian Hæhre.  
Hæhre startet for seg selv så tidlig som 1974 med boring og 

sprengning. Den gang var han bare 20 år. Hæhre husker den første jobben 
godt, en sprengningsjobb av en veitrasé for Statens vegvesen. Stedet var 
litt nord for Kongsberg. Siden har det blitt mange flere jobber, og selskapet 
har stadig vokst og utviklet sin kompetanse. Eksempelvis kan firefelts vei 
gjennom Østfold til Svinesund nevnes som et av Hæhres prestisjeprosjek-
ter. Denne strekningen var sterkt preget av dødsulykker. Byggingen av 
firefelts vei har ført til en massiv nedgang i antall dødsfall på strekningen. 

I dag lønner Hæhre-gruppen over 400 ansatte, og det er avdelinger i både 
Vikersund, Billingstad og Bergen. Hæhre-gruppen er for tiden aktuell som 
nyinnmeldt medlem i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), enda de har 
valgt å stå utenfor i mange år.  
- Hva fikk deg til å melde selskapet inn i MEF akkurat nå, da? 
- Vel, saken er at jeg var medlem noen år, på slutten av 1970-tallet. Men så 
var jeg uenig i den politikken MEF førte på den tiden. Det er fint at MEF 
samler aktørene til større prosjekter, men den gang, i hvert fall, satte de 
også entreprenører og medlemmer i MEF i konkurranse med hverandre, 
noe jeg ikke syntes er MEFs oppgave. Slikt skaper splid og uro, og den 
gang meldte jeg meg ut i protest. Deretter har det bare ikke blitt til at jeg 
har meldt meg inn igjen.  
- Er det ingen spesiell grunn til at du valgte å melde deg inn nå? 
- Vel, jo, jeg synes MEF har blitt en solid aktør som har fått til mye bra for 
medlemmene sine, og de rammebetingelsene som en slik medlemsavtale 
medfører synes jeg er gode. Jeg så ingen grunn til å holde meg utenfor 
lenger, og er spent på hva som skjer fremover. 

T

PRoFilen
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Albert K. Hæhre driver et entreprenørfirma som også har et noe uvan-
lig kompetanseområde, nemlig bygging av hoppbakker. Helt siden tidlig 
1980-tall har Hæhre vært involvert i hoppbakker, da spesielt skifly-
gingsbakken i hjembygda Vikersund. Nå er Vikersund-bakken igjen et 
hett tema etter at regjeringen besluttet å bevilge 23 millioner til utbyg-
ging og opprusting. Målet er å bygge verdens største skiflygingsbakke. 
Hæhre-gruppen skal sørge for utbyggingen og har så vidt startet med 
prosjekteringen.  
- Du er vel over middels interessert i skiflyging, er du ikke? 
- Ja, det kan du nok si. Man kan vel nesten si at alle som er født i Vi-
kersund er engasjert i skiflyging på en eller annen måte. Det begynner 

i skoletida, da du selger program, billetter eller er med på dugnader. 
Det er det man gjør når man vokser opp her. Utover det har jeg vel vært 
med litt til og fra, men siden de begynte å bygge det nye anlegget her på 
slutten av 1980-tallet kan man nok si at jeg har vært med rimelig aktivt. 
Vi var med å bygge bakken her til VM i 1990. Vi har også bygd alle de 
andre småbakkene rundt her. Videre har vi bygd og gjort om bakkene 
her helt frem til nå. Nå er planen å bygge opp igjen hele nåværende 
skiflygingsbakke med nytt tilløp og det hele, slik at den skal være klar 
til prøve-VM i 2011, og VM i 2012, da.  

- Du har totalansvaret for denne byggingen, eller? 
- Ja, du kan si – vi har gitt et anbud, og så er vel bevilgningen noe under 
det man forventet. Vi søkte opprinnelig om 40 millioner, men har fore-
løpig fått 23. Så nå går vi igjennom planene for å se hva vi kan gjøre, 
og eventuelt ikke gjøre, da.  
- Det er rimelig unikt av en entreprenørbedrift som hovedsakelig bygger 
veier å også ha kompetanse til å bygge hoppbakker, synes du ikke? 
- Ja, det er vel det. Vi har bygd bakker andre steder også. Nede ved 
Holmen ved Asker bygde vi bakker en gang, men det er hovedsakelig i 
Vikersund som vi har jobbet mest. I tilegg har jeg sittet som styreleder i 
Flying Team Vikersund de ti siste åra. Det er svært mange involvert, fri-
villige og andre, spesielt under arrangementer, da. Under arrangemen-
tene kan vi være så mange som 1.200-1.300 personer som jobber her 
samtidig med alt smått og stort. Men du kan vel si at vi har en kjerne på 
20-25 som jobber med dette hele tiden.  
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- Du holder deg vel oppdatert på skiflyging andre steder enn i Vikersund 
også? 
- Ja, absolutt. Vi er en gjeng som reiser fast en gang i året; hver vinter drar 
vi for å se skiflyging i utlandet. Vi kom faktisk nettopp hjem fra siste tur. 
Vi var 197 stykker fra miljøet her som dro til Planicia for å se VM i skifly-
ging der. Siden vi er så mange, pleier vi å chartre et fly til denne reisen en 
gang i året. Det er moro. 
- Noen andre interesser som du kunne tenke deg å fortelle om? 
- Tja, det er mange små idrettslag rundt her, og vi har vel hatt så mange 
som fem forskjellige fotballklubber som har konkurrert lokalt. Så jeg og 
noen andre var med å starte Modum Fotballklubb, en fotballklubb som 
skulle favne alle. Vi er på tredje sesongen nå, faktisk. Det har også vært 
en ganske utfordrende jobb. Her er det mye følelser, men også mye moro. 
Ellers er det mye jobb, så dette er vel omtrent det jeg kan ta meg tid til å 
drive med av hobbyer utenom jobb.  

For øvrig har Albert Kr. Hæhre mye familie i Vikersund.
- Jeg bor rett oppi åsen her, og er veldig glad i å bruke naturen i nærområ-
det. Både jeg og kona mi er glad i fotturer i fjellet, både vinter og sommer. 
Vi tar gjerne på oss truger og ski om vinteren mens vi går lengre strek-
ninger om sommeren til fots. Ellers har vi et nært forhold til hverandre på 
jobben også. Mange av oss er nære venner også utenom jobben. 
Det er flere av oss som har vært her svært lenge. Vi har en 20-årsklubb for 
de som har jobbet over 20 år i bedriften, og vi blir stadig flere medlemmer 
der. Sønnen min er også med og jobber aktivt her. Det er også andre som 

har flere familiemedlemmer som jobber her, sønner og døtre. Bortsett fra 
kommunen tror jeg nok vi er den største arbeidsgiveren her i Vikersund, 
og på mange måter er vi som en stor familie som jobber her. 
- Hva slags visjoner og mål har du for Hæhre-gruppen fremover?  
- Vi har et mål om at vi skal være en ledende entreprenør på samferd-
selsprosjekter, spesielt veibygging. Vi ønsker å fremstå som en seriøs 
entreprenør og solid samarbeidspartner for de oppdragsgiverne vi har. Vi 
mener at vi har mye kompetanse på veibygging. Vi har tross alt opparbei-
det oss mye erfaring gjennom årene, og vi har en stabil arbeidsstokk som 
har vært med på veldig mange prosjekter. Vi prøver å posisjonere oss mot 
de samferdselsprosjektene vi vet kommer, det være seg vei, jernbane eller 
flyplasser, for den saks skyld. Det kan du nok si at vi har som plan. Ellers 
ønsker vi å være en attraktiv arbeidsplass. Det skal være både attraktivt og 
moro å jobbe for oss.
- Finanskrisen har vært tøff, eller? 
- Ja, den har vært tøff, også for oss. I begynnelsen var vi ikke så veldig be-
kymret. Vi hadde veldig bra ordrereserve, men flere store prosjekter viste 
seg å stoppe opp. Vi opplevde at flere oppdragsgivere mistet finansiering 
underveis, eller de fikk ikke finansiering i det hele tatt. Da ble det plutselig 
bråstopp her hos oss, og vi måtte bruke mye tid og penger til reorganise-
ring, oppgradering av maskinpark og slike ting. Nå ser det heldigvis lysere 
ut fremover. Vi har flere store prosjekter på gang, inkludert hoppbakken.

Tekst og foto
I CHRISTIAN JOHANDER

”det er mange små idrettslag 
rundt her, og vi har vel hatt så 
mange som fem forskjellige 
fotballklubber som har 
konkurrert lokalt. Så jeg og 
noen andre var med å starte 
Modum Fotballklubb, en 
fotballklubb som skulle favne 
alle. Vi er på tredje sesongen 

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

www.norgeodesi.no

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

VI SØKER SERVICE/FELT INGENIØR 
– TRIMBLE MASKINSTYRING
Vi søker for snarlig tiltredelse en tekniker/ingeniør/
stikker for maskinstyring som skal ivareta eksisterende 
og nye brukere med service, support og montering av 
Trimble maskinstyring. Kandidater bør være praktisk 
anlagt, gjerne med anleggsbakgrunn og ha forståelse 
for landmåling. 3-5 års erfaring innenfor nevnte fagfelt 
ville være en fordel, men vi oppfordrer også nyutdannede 
ingeniører eller fagskole teknikere om å søke. God erfar-
ing vil kompensere for manglende formell kompetanse. 

Arbeidsoppgaver:

Personlig egenskaper:

Vi tilbyr:

Interessert?

Norgeodesi AS

Norgeodesi AS er et selvstendig aksjeselskap der aksjene eies 100 % av 
Normann Olsen Maskin AS.  Norgeodesi AS opereres via 16 årsverk 
fordelt på 3 operative avdelinger med salg av geodesiutstyr, service på 
geodesiutstyr og salg/service av laser, maskinstyring, offshore/marine og 
GIS. Vi er eneleverandør på Trimble posisjoneringsutstyr - som er verdens 
ledende produsent.   

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
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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
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skuffe
mat

månedens bil HyUndai ix55

makeløs ordreinngang
Betong Øst har etter juleferien vunnet ordrer for 100 millioner kroner, 
noe som er en aldeles makeløs vinterrekord selskapet aldri har opplevd 
før, ifølge en pressemelding fra daglig leder Erik Veiby (bildet) som nå 
søker etter flere ansatte. Anleggsbransjen står for det meste av økningen 
i forbindelse med E6-utbyggingen ved Dal og Minnesund i Akershus, 
og i Øyer i Oppland. Betong Øst så tidlig at markedet ville dreie fra 
bolig mot anlegg, og la opp løpet deretter. Blant annet ved investering 
et nytt mobilt verk, heter det i pressemeldingen.

Pris testet modell: 929.950 kroner
motor: 3,0 V6 CRDi 240 hk/451 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 2.780/560 kg
Tilhengervekt m/brems: 2.500 kg
0-100/toppfart: 10,4 sek/200 km/t
forbruk: 1,25-0,94-0,77 l/milHYundAis 

flAGGskiP
nye 

Hyundai ix55 er arvtaker etter Terracan, som aldri ble noen stor salgssuksess i det største 
og mest luksuriøse suV-segmentet i norge. som personbil koster nykommeren tett oppunder 
millionen, men som grønnskiltet varebil halveres nesten denne prisen og blir med ett en 
særdeles brysom konkurrent til enkelte andre luksuriøse nyttekjøretøyer.
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Cat med ROPs-hytter 
 
Leidulv Brattli i Torvikbukt i Hordaland ble midt i januar eier av landets aller første CAT-graver med ROPS 
hytte (Roll-Over Protective Structure) i Norge, en M313D. Samtlige Caterpillars beltegravermodeller 
fra 311D til 345D, samt hjulgravemaskiner i M300D-serien leveres nå med veltesikker hytte som 
imøtekommer de nye EU Machinery Safety Directive (MSD) 2006/42/EC og ISO 12117-2:2008, ifølge en 
nyhetsbulletin fra Pon Equipment. ROPS innebærer at hyttas metallstruktur er forsterket og designet for å 
mest mulig unngå deformasjon ved en eventuell velt. 

Modellutvalget fra Hyundai 
begynner nå å bli svært 
omfattende. Den tidligere 
toppmodellen Terracan etterlot 
etter utfasing et tomrom i aller 
øverste SUV-klasse, og det er 
her ix55 tar over sjefsrollen over 
helt nye ix35 og fra før kjente 
Santa Fe.

ix55 er bortimot fem meter 
lang og måler 1,94 meter i 
bredden, altså nesten på størrelse 
med en Hummer H2. Med sin 
høye siklefaktor er det da heller 
ikke særlig mye tvil om at denne 
bilen er tiltenkt det amerikanske 
markedet. Men størrelsen gjør 
at den altså kan begunstiges 
med grønne varebilskilter her til 
lands, og det med siklefaktoren 
i behold.

Vi har kjørt sjuseters 
personbilvarianten, det eneste 
alternativet til varebilutgaven. 
Bortsett fra ulikt antall seter 
har de to modellene altså 
helt identiske spesifikasjoner 
både for motor, utstyr og 
ytelser. Utvendig finnes ingen 
forskjeller i det hele tatt. Valget 
er med andre ord enkelt og greit: 
Personbil eller varebil? 

Designmessig har 
ingeniørene gått for 

stilrene karosserilinjer uten 
motepåvirkede buler og bølger 
som ellers preger mange andre 
bilmodeller for tida. Ved første 
øyekast er ix55 faktisk lett å 
forveksle med en elegant Lexus 
400, og det har også kanskje 
vært tilsiktet fra produsentens 
side. For bilen mer eller mindre 
strutter av utstyr og luksus på 
alle bauger og kanter, men uten 
at overdådigheten skinner i 
gjennom som vulgær. Ix55 er 
helt klart et frieri til dem som 
er i markedet for store SUV´er 
i den sofistikerte luksusklassen. 
Nesten alt som finnes av 
tilgjengelig ekstrautstyr er 
standard i denne bilen. 

De elektrisk regulerbare 
setene med minne i to posisjoner 
gir førsteklasses støtte alle 
veier selv om sitteputene er 
litt korte. Også rattet justeres 
elektrisk og har minne. Her er 
det umulig ikke å finne perfekt 
kjørestilling selv for de aller 
mest langbente. Førerplassen 
er høy og oversiktlig og byr på 
mye luft og god rundtomsikt. 
Dashbordet har klassisk layout 
med audio/navigasjonsanlegg og 
klimakontroller midt på. Bruk 
av imitert aluminiumsplastikk 

er gudskjelov veldig beskjeden, 
og tivolipreg er på ingen måte 
dominerende i denne bilen. Men 
som i de fleste andre moderne 
biler er særlig audio/navigasjon 
svært krevende å betjene, og 
tar etter vår mening alt for mye 
av oppmerksomheten vekk fra 
trafikkbildet under bruk selv 
om radiovolum og programvalg 
kan styres fra rattet. Nå må 
noen snart komme opp med noe 
enklere!

Hyundai har valgt en diesel 
V-sekser som kraftkilde i ix55, 
og gir med det bilen alt som 
trengs av tilnærmet lydløs og 
vibrasjonsfri ytelse og moment. 
Alt er koplet til en så å si 
rykkfri og umerkelig sekstrinns 
automatkasse med mulighet 
for femtrinns manuelt skift, 
det siste bra for å kunne holde 
igjen litt i lange utforbakker. Vi 
synes kanskje reaksjonstiden 
etter kick-down er noe lang, 
men du verden som motoren 
svarer når den har fått summet 
seg. 4WD-systemet baseres på 
forhjulsdrift, og har sensorer 
som fordeler kraften mellom 
for- og bakhjul etter behov. 
Firehjulsdriften kan i tillegg 
låses manuelt med lik fordeling 

ved behov, men slås automatisk 
av igjen når hastigheten 
passerer 40 km/t. Vi har ikke 
utfordret bilen ut over kjøring 
på vanlig vei. Fjæringen er 
et hakk eller to for mye over 
fast for å kunne karakteriseres 
som superkomfortabel, men 
såpass må man regne med under 
tomkjøring av en bil som er 
dimensjonert for en totalvekt på 
bortimot tre tonn. Forhjulene 
gir gode tilbakemeldinger 
og styringen er fullstendig 
nøytral. Men ix55 er sterkt 
selvopprettende, så det gjelder å 
holde godt i rattet under pådrag i 
skarp sving.

Både passasjerer og 
bagasje har rikelig med plass 
i personbilutgaven. Noe annet 
er da heller ikke å vente i en 
såpass stor bil. På grunn av 
avgiftssystemet i Norge tror vi 
varebilvarianten vil bli mest 
ettertraktet på grunn av 400.000 
sparte kroner ved å kutte ut noen 
seter. På den måten havner ix55 
i samme prismessige bås som 
flere andre store og luksuriøse 
varebilmodeller.

Tekst og foto
I SVEIN ERIk MADSSVEEN
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KANSKJE EN DUM
DRØM?

Volvo A35E FS har automatisk hydraulisk 
fjæring på alle seks hjulene, og kan 
kjøres i 50 km/t uten at føreren merker 
noe ubehag. Kanskje er dette en 
dumperførers drøm? Det kan i alle 
fall bli vrient å gå tilbake til en 
maskin med tradisjonell fjæring 
når man en gang har prøvd dette.
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UMPERFØRERS
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Hytte
Sikt 4,5
Plass 4,5
Ergonomi 4,5
Instrumentering 4,5
Hytteklima 3,5

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

Motor/drivverk
Transporthastighet 5,0

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

Totalt 4,6

MASKINTEST VOLVO A35E FS

De hydraulisk helavfjærede dumperne innebærer en revolusjon hva angår 
kjørekomfort. Alle som en gang har kjørt en dumper vet hva det betyr å 
kastes fram og tilbake, opp og ned. I stedet for tradisjonell gummifjæ-
ring har denne maskinen en hydraulikksylinder ved hvert hjul. Systemet 
merker selv forandringer i underlaget, og regulerer nivået automatisk. 
Dette gir en mykere reise for føreren, og færre påkjenninger for ramme-
konstruksjonen. I tillegg kan dumperen kjøres betydelig raskere enn med 
tradisjonell fjæring.

Hytta
Det er lett å ta seg opp i hytta via skikkelige fotsteg og håndtak. Stolen 
har luftfjæring og rattet kan justeres i både høyde og vinkel. Sammenlik-
net med tidligere modeller er mengden knotter og spaker redusert, som er 
bra og igjen betyr at føreren kan konsentrere seg mer om selve kjøringen. 

sider av hytta. Dessuten er ryggekamera standard (i Sverige), men test-
maskinen var ikke blitt påmontert det under testkjøringen.

Hydraulikk

virker direkte på de våte lamellbremsene. Til venstre for rattstammen 

eksosbrems, deretter med hydraulisk retarder og til slutt med lamellbrem-
sene.  Alt i alt gir dette en veldig myk nedbremsing.

inn giret slipper de taket. En annen bra detalj er tippvinkelen, som er så 
stor at det går an å tippe lasset i nedoverbakke, om det skulle bli nødven-
dig.
For å oppnå differensialsperring på alle tre akslene holdes en knapp nede 
med den ene foten. Når den slippes, koples sperren ut. Dette er en veldig 
bra løsning idet diffsperre jo kun skal brukes under ekstreme forhold.

Motor/drivverk
Uansett om dumperen er tom eller fullastet kan man holde høy fart. 
Testemaskinen var oppe i 50 km/t med full last uten at jeg bak rattet 

merket noe ubehag i det hele tatt. Det hadde en dumper med tradisjo-
nell fjæring ikke klart selv ved den halve hastigheten, er min erfaring. 
Men høy fart er ikke bare en positiv egenskap alene. Økende hastighet 
reduserer uansett sikkerhetsmarginene, og risikoen for at man fristes 
til å kjøre ut over egne evner og ferdigheter øker tilsvarende. Dette 
momentet er svært viktig å ha med i bakhodet.

Service/daglig vedlikehold
Hva angår atkomst ved service, stiller denne maskinen i en klasse 
for seg. Hele motorlokket felles opp, hydraulisk eller via pumping 
for hånd. Motoren legges fullstendig fri og åpnes helt for alle servi-

og danner en stige opp til motoren. Risikoen er at gassdemperne til 
radiatordekselet brukes som håndtak når man klatrer opp, og da kan 
de fort røskes i stykker.

motorlokket, ville jeg valgt å montere en form for mekanisk sperre 
her. Mye omtanke er lagt ned i forhold til førerens sikkerhet under 
servicearbeid. Dumperen har skikkelig sklibeskyttelse i stål, modell 
”rivjern”. Langs hytta og på motorlokket der føreren står under vask 
av vinduer er området markert med gummimatter i en annen farge 
enn omgivelsene. Bra tenkt! Dessuten løper et lite rekkverk rundt hele 
hyttetaket som føreren kan holde seg i.

bli spennende å teste Volvo A35E FS igjen når den har 10.000 timer 
på telleren.
I Norge leveres maskinen med 23 m3 lastekasse, som også er utstyrt 
med ekstra slitestål (8-15mm), ifølge Volvo Maskin.

Testfører
IROBERT NYLUND
Foto
ILARS-OLOF TANDBERG

Karakterboka
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Standard 
utstyr

(Sverige)
selvkompenserende styring

(Kan avvike i Norge)
Grunnpris 3.350.000 kroner
pluss avgift

Tjenestevekt 28.500 kg
Motor Volvo D12D AFE3
Effekt 313 kW (426 hk)

 v/1.800 o/min
Max hastighet 57 km/t
Lastevolum 20,5 m3
Maxlast 33.500 kg
Tipptid 12 sek
Senktid 10 sek
Lydnivå hytte 74 dB(A)
Eksternt lydnivå 109 dB(A)

Tekniske data
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951 18 518
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Lastbæreren 1050 F er en videreutvikling av suksessen 950 F,
og laster hele 10.5 tonn. Med sin korte nese, kompakte form og 
minimal svingradius er denne som skapt for lønnsom tynnings-
arbeid og tømmerkjøring. Med boggieband tar den seg dessuten 
frem overalt. Til og med på våtmark. Alt dette kan du lese mer 
om på gremo.com.

Vår minste 
er blitt et nummer større.

+46 (0)346-605 15 · www.gremo.com
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MÅNEDENS PROSJEKT SANDANE LUFTHAVN ANDA

LUFTIG PROS
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SJEKT I SOGN
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Det var det amerikanske nett-
stedet Travel and Leisure som 
valgte å inkludere Sandane 
lufthavn i Sogn og Fjordane på 
sin liste over de skumleste rul-
lebanene i verden. Flyplassen er 
den første i Norge som er tatt opp 
i den «eksklusive» klubben, og 
begrunnelsen fra reisenettstedet 
er at rullebanen, som ligger på en 
kupert halvøy, kun er 800 meter 

lang med fjorder i begge ender. 

Utfjorden og Gloppefjorden i 
hver sin ende, betyr også at det 

gang vil kunne utvides, hevdet 
nettstedet. Dette er nå i ferd med 
å motbevises, ettersom arbeidene 
med å forelenge rullebanen med 
130 meter er i gang. 

Sandane lufthavn er den eneste 

dermed et sentralt knutepunkt i 
-

og i 2008 ble det satt ny rekord 
med over 36.000 passasjerer. I 
desember i fjor begynte arbeidene 

den oppfyller nye internasjonale 

forskrifter og Luftfartstilsynets 
egne sikkerhetskrav. I tillegg skal 
det nå legges til rette for såkalt 

som er den laveste kategorien av 

instrumenter. Som en følge av 
utbyggingen, må lufthavnen holde 
stengt i nesten seks måneder.

Det er Ørsta-entreprenøren 
K.A. Aurstad AS som er hoveden-

MÅNEDENS PROSJEKT SANDANE LUFTHAVN ANDA
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treprenør for de tildels omfattende 

– For å tilfredsstille de nye 
sikkerhetskravene, skal det etable-
res et sikkerhetsområde 75 meter 
fra senterlinjen til begge sider av 
rullebanen. I dag varierer dette 
sikkerhetsområdet fra 28 til 70 
meter. I endene av rullebanen er 
det krav om et sikkerhetsområde 
med lengde på 150 meter. Vi skal 

derfor forlenge rullebanen med 
130 meter, forteller Cato Aurstad, 
daglig leder i K.A. Aurstad AS.

K.A. Aurstad ble etablert i 1985 
av Kjell Arne Aurstad – Catos 
far – og han er nå styreformann i 
selskapet. Bedriftens hovedfokus 
var opprinnelig knusing, og det 
første innkjøpet var et knuseverk 

på belter med sikt. Senere begynte 
grunnleggeren å interessere seg 
for tunneldrift, og i 1987 konstru-
erte han Norges første semitrailer 
for bruk i tunnel. Presse fra hele 
Skandinavia viste stor interesse 
for nyskapningen.  Selskapet 
driver i dag hovedsakelig med 
tunnel, infrastruktur og kraftverk, 
og har 110 ansatte, noe som gjør 
det til en av de desidert største 

maskinentreprenørene mellom 
Bergen og Trondheim.

-
liggenhet er det – som nettstedet 
Travel and Leisure var inne på – 
relativt komplisert å forlenge rul-
lebanen. I den ene enden av rul-

mens den andre enden slutter ved 
en skråning. Nedenfor skråningen 

deltok, synes Cato Aurstad, daglig leder i K.A. Aurstad AS.
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inntil en annen fjord. Løsningen 

den forlengede rullebanen. 
– Det er umulig å forlenge rul-

lebanen østover, så den påkrevde 
forlengelsen må skje vestover, der 

av den nevnte sikkerhetssonen må 
derfor europaveien legges gjen-

-
ter i en kulvert under rullebanen, 
forklarer Cato Aurstad.

trasseen gjennom en tosidig 
-

neforlengelsen må 114 meter av 
veien gå i betongkulvert under 
banen.  Totalt er det ca. 107.000 
kubikkmeter faste masser som 
skal sprenges ut og fjernes. Mas-

sene skal vi senere bruke som 
utfylling ved baneforlengelsen. I 
tillegg kommer omtrent 60.000 
kubikkmeter løsmasser som skal 

omtrent halvparten av massene.

Grunnen der den nye delen av rul-
lebanen skal etableres består for 
det meste av bløt leire, og den må 
forsterkes for å oppnå tilfredsstil-

– For å stabilisere grunnen, 
må vi drenere ut leira med såkalt 
sanddren, som er en form for dyp-
drenering ved etablering av søyler 
med sand i grunnen. Vi borer ca. 
700 hull i et rutemønster på to 
og en halv ganger to og en halv 

meter. Hullene varierer i dybde 
fra 14 til 20 meter, så til sammen 
borer vi rundt 10.000 meter hull i 
bakken her, forteller Aurstad.

-
boret med 8-tommers fôringsrør, 
fyller vi rørene med to til åtte 
millimeter store sandkorn.  Deret-
ter trekkes rørene opp igjen, mens 
sanden blir liggende. På denne 
måten får vi en styrt komprime-
ring og permanent utdrenering av 

poretrykksmålere.  Hvis vi ikke 
hadde gjort dette, kunne det ført 
til ujevnheter i rullebanen og i 
verste fall utglidninger og ras.  

Den ekstreme kulden denne 

vinteren har også bydd på visse 
utfordringer for prosjektet.

– Ting tar jo mye lengre tid når 
vi opplever slik kulde som vi har 
gjort denne vinteren. Vi har fått 
tele i grøfta og eksisterende kabler 
har frosset fast. Vi har derfor måt-
tet gjøre tiltak for å sikre minst 
mulig stopp i arbeidene. Blant 
annet har vi sørget for at utstyret 

i bruk, og vi har hele tiden tatt 
ekstra hensyn til frosne rør etc. 
når vi har gravd, sier Aurstad. 

– Heldigvis har vi ikke blitt 
noe forsinket i forhold til frem-
driftsplanen. Ifølge den skal alt 
innenfor sikkerhetsområdet, samt 

MÅNEDENS PROSJEKT SANDANE LUFTHAVN ANDA
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åpne igjen 26. august.
Skulle entreprenøren overle-

vere prosjektet senere enn det som 
er kontraktsfestet, venter et solid 
ris bak speilet. For hver dag man 
eventuelt går over fristen, står 
Avinor klar med en bot pålydende 
kroner 200.000.

Foruten selve rullebanefor-
lengningen og europaveiomleg-
gingen, inngår også en rekke an-
dre punkter i Aurstads entreprise.

– Vi skal blant annet etablere 
ny taksebane fra rullebanen til ny 

utrykningsveiene, reasfaltere tak-

og hele rullebanen, samt legge 
om en fylkesvei som i dag ligger 

de nye sikkerhetskravene. Videre 
skal vi etablere kabelanlegg i 
grøft rundt rullebanen og ny over-
vannsledning i baneskulderen, 
nytt lysanlegg på rullebane og 

-
dere instrumentene for presisjons-

utvides 4,5 meter i bredden på 
hver side, og det er dessuten en 
del omlegging av vannledninger 
og kraftkabler i forbindelse med 
utrykningsveiene. Til slutt skal det 
også etableres et tre meter høyt 

samt nytt sikkerhetsområde.

Det er altså mange og til dels 
komplekse arbeider som skal 

gjennomføres på Sandane luft-
havn. K.A. Aurstad AS er imidler-

-
sarbeider.

– Vi hadde også utbyggingen 
av Ørsta-Volda lufthavn for et 

der er større, var det likevel noe 
mindre omfattende arbeider som 
måtte gjøres for å oppfylle de nye 
kravene, sier Aurstad.

en medvirkende årsak til at vi 

Skanska, NCC, Mesta, Veidekke 
og AF Gruppen. Avinor la 50 
prosent vekt på pris, 20 prosent på 
leverandørens fremdriftsplan og 

prosjektstyring og 30 prosent på 
oppgaveforståelse og gjennom-
føringsevne.  Vi tok oppgavene 
på alvor og satte oss veldig godt 
inn i anbudets utfordringer og 
løsninger. I tillegg var vi best på 
pris, så vidt under Skanska som 
var nummer to. Det er klart det er 
litt prestisje å gå seirende ut av en 
slik anbudsrunde, hvor de store 
riksentreprenørene deltok, sier 
Aurstad fornøyd, vel vitende om 

trenge oppgradering i tiden som 
kommer. 

I

: Utvidelse av rullebane m.m. på Sandane lufthavn, Anda

: Nordfjord, Sogn og Fjordane

: 1. desember 2009

kun asfaltering står igjen i 2011)

: NOK 75 millioner (eks.mva)

: Hovedentreprise for anleggsarbeidene

: Avinor 
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DET LØSNER I
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VÅRLØSNING I NORDLAND
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VÅRLØSNING I NORDLAND

SPENSTIG HOVEDKONT
PÅ KAIA
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Luftfartstilsynet mener, ifølge 
en rapport fra Forsynings- og 
administrasjonsdepartementet, at 

-
sige, og behovet for nye lokaler 

etterlengtede nye kontorbygget 
endelig i ferd med å realiseres. 
Det nye huset – som blir litt av et 

signalbygg i Bodø – oppføres på 
-

gata i sentrum av byen.  Det spen-
nende nybygget, som er tegnet av 
norske Space Group Arkitekter 
AS, blir liggende rett ved siden 

og nesten vegg-i-vegg med det 
nye NAV-bygget, som sto ferdig i 
november 2009. Disse tre viktige 

NTOR  

 Slik vil det nye bygget se ut når det er 
ferdig, ifølge arkitekten Space Group Arkitekter AS 

(Ill: Space Group Arkitekter AS)
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VÅRLØSNING I NORDLAND

kontorbyggene rett ved siden av 
hverandre utgjør et helt nytt tyng-
depunkt i byen.    

I november i fjor begynte de 
fysiske arbeidene med Luftfart-
stilsynets nye hovedkontor. Den 
lokale entreprenøren H. & O. 
Bernhardsen AS har ansvaret for 
det meste av grunnarbeidene i for-
bindelse med nybygget. Selskapet 
er leid inn som underentreprenør 
for Consto AS, som er totalentre-
prenør for prosjektet. 
– Vår kontrakt går i hovedsak ut 

-
ning, sprengning, VA-arbeider og 
anleggsgartnerarbeider. Vi er først 
inn og sist ut fra byggeplassen, 
forteller H. & O. Bernhardsens 
prosjektleder Kristian Bernhard-
sen. 

– Om en måneds tid er vi ferdige 
med de første grunnarbeidene.  
Så kommer vi tilbake mot slutten 

utvendig, blant annet asfaltering, 
kantstein og belegningsstein.

attraktiv beliggenhet helt nede ved 
-
-

maet Fundamentering AS (FAS) 
har satt spunten et godt stykke ut 
i vannet. 
– Vi gravde oss ned seks meter 
under vannstanden som en for-
graving før spuntingen. FAS, 
som har ansvaret for spunting 

spuntvegg som går delvis ute i 
vannet. Spunten skal holde vannet 
ute av byggegropa under bygge-

arbeidene, men som du ser er det 
en liten lekkasje der nede akkurat 
nå, sier Bernhardsen og peker på 
en vannstråle som spruter inn i 
gropa mellom to spuntelementer. 
Dette vannet blir pumpet ut igjen 
jevnlig.
– Mesteparten av spunten er 
midlertidig og skal trekkes opp 
igjen senere. Kjellergulvet vil 
ligge omtrent én meter under 

vil underetasjen ligge godt under 
vannstanden. For å holde bygget 
vanntett vil det derfor benyttes en 
spesiell betongkvalitet.

Luftfartstilsynets nye kontorbygg 
er på totalt ca. 6.000 kvadratme-
ter, fordelt på åtte etasjer pluss 
parkeringskjeller. Bygget vil, med 
sin spesielle og spenstige arkitek-

tur, skille seg godt ut i Bodø. 
– Beliggenheten er, som nevnt, 

ved sjøen med utsikt over havet. 

og både jernbanestasjonen og 
gågata er like ved. Bygget blir 
forholdsvis spesielt, med forskjel-
lige fargenyanser på fasadene, 

og mange yttervegger som ikke 
er vinkelrette. Jeg tror de ansatte i 
Luftfartstilsynet gleder seg veldig 

De følger i hvert fall spent med 
på utbyggingen og er innom her 
hver uke for å ta bilder, forteller 
Bernhardsen. 

Tomten består av både løsmasser 
og fjell, som må fjernes før funda-
menteringen kan begynne.

Bodø.
”Vi er først inn og sist ut fra byggeplassen,” sier H. & O. Bern-

hardsens prosjektleder, Kristian Bernhardsen.
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– Vi har allerede sprengt ut ca. 
200 kubikkmeter fjell.  Mye av 
dette foregikk svært nært eksiste-
rende bygninger, spesielt det nye 
NAV-bygget. 
Sprengningsarbeidene måtte 
derfor utføres med størst mu-
lig forsiktighet, for å minimere 
rystelsene og unngå eventuelle 
setningsskader, fortsetter Bern-
hardsen.
– I tillegg må omlag 5.000 ku-
bikkmeter faste masser graves 
vekk og kjøres bort, en jobb vi 
nesten er ferdige med nå. Det 
er også hentet opp en del gamle 
betongkonstruksjoner og store 
steinblokker her. Vi har knust be-
tongen og skilt ut armeringsjernet, 
og både den knuste betongen og 
steinblokkene skal benyttes igjen 
her på tomta.  

Utfordringer
Det har vært enkelte utfordrin-
ger hittil i anleggsarbeidene, 
som blant annet har ført til at 
prosjektet i skrivende stund lig-
ger litt etter fremdriftsplanen.
– Det er ganske mange kompli-
serte og avanserte løsninger her, 
i tillegg til at det er en helt ek-
strem utnyttelsesgrad på tomta. 
En direkte årsak til forsinkelsen 
er at en pumpestasjon som sto 
inne på tomta måtte flyttes, slik 
at FAS i det hele tatt skulle få 
satt spunten. Det forsinket oss 
med 14 dager, forteller Bern-
hardsen.
– I tillegg har det vært fem 
ganger så mye forurensede mas-
ser som vi forventet her – hele 
1300 tonn. Ettersom dette er en 
gammel industritomt, så er en 
del av disse massene sterkt foru-

rensede. Vi har måttet separere 
disse to gradene av forurensede 
masser og alt har blitt kjørt til 
godkjente deponier. Dette har 
ført til store ekstra kostnader og 
er også en årsak til forsinkelsen. 
– En tredje utfordring denne 
vinteren har vært kulden. Det 
har resultert i en del telepigging 
og pigging mellom stålkjerne-
pælene. Det har igjen ført til 
at vi har vært nødt til å sette 
inn mer ressurser for å holde 
fremdriftsplanen. Vi ligger ca. 
tre uker på etterskudd nå, men 
vi jobber alt vi kan med å ta det 
inn.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

STÅLTANK
for diesel og bensin

ADR TANK
for diesel og bensin

TRANSPORTTANK

TRANSPORTTANK

200 liter

400 liter

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no

nAV Luftfartstilsynets nye hovedkontor vil ligge nesten vegg-i-vegg med NAV-bygget, 
som man kan se bak gravemaskinen på dette bildet.
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 Her fra SILA-
utbyggingen, et voldsomt stort prosjekt 
(foto: LNS) 
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elt siden Ofotbanen 
åpnet i 1902 har Nar-

sentral by i Norge. 
Fordi byens havn er isfri året 
rundt fungerer den som den 
viktigste utskipingshavnen for 
jernmalm fra gruvene i Kiruna. 
Denne jernmalmen fra Sverige 
gjorde som kjent Narvik til 
et strategisk mål under andre 
verdenskrig, og i noen få år på 
1950-tallet var Narvik faktisk 
den største byen i Nord-Norge. I 
dag er byen for lengst forbigått 
i folketall av blant annet Bodø, 

fulle malmtog som ankommer 
Narvik døgnet rundt hele året, 
transporteres det faktisk mer 
gods per år på Ofotbanen enn 

sammen.
Med det nye malmhåndterings-
anlegget til 1,5 milliarder kroner 
som nylig sto ferdig, blir ikke 
bare byen bedre rustet til å ta 
imot enda mer malm på en mer 
effektiv måte, den får også en 
betydelig miljøgevinst ved at 
hele prosessen blir rensligere og 
enklere.

NARVIK VÅKNER 
TIL LIV

H
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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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Full oversikt!

Litt enklere, litt smartere!

www.smartdok.no

Før timer
List siste timer
Verktøyadm.
Varer
Kjøretøy

Fyll ut skjema
Avslutt

velg

Avd. Brumunddal: 62 33 06 60, Avd. Oslo 22 65 18 60. www.hymax.no

KAMPANJE PÅ 
KUBOTA 

3,5 TONNERE
Kubota KX91-3@2

Kubota KX101-3@2

Kubota U35-3@2

Vekt:  3350 Kg
HK/KW: 26,6/19,6
Bredde:  155 cm

Vekt:  3600 Kg
HK/KW:  27,5/20,3
Bredde:  155 cm

Vekt:  3700 Kg
HK/KW:  27,5/20,3
Bredde:  170 cm

Kontakt oss for 
informasjon og tilbud.

Tlf: 62 33 06 60

Standard utstyr:
HK feste S40 Mekanisk

Graveskuffe
Auto Idle

Radio
Propstyrt tilleggshydraulikk

2-speed belter
Kubota overvåkningssytem

Tyverisikkring
Justerbar oljemengde på tilleggs

hydraulikk
3 års garanti

“Brukes nå 
av 45 MEF 
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Imponerende bedriftsutvikling
LNS ble startet i 1961 av Leon-
hard Nilsen og sønnen Malvin 
Nilsen. Det som begynte med 
en skrøpelig bulldozer kjøpt fra 
et konkursbo for 25.000 kroner, 
har i dag blitt Nord-Norges 
desidert største entreprenørsel-
skap. LNS-gruppen, som den 
senere tid har fått store oppdrag 
blant annet i Chile og Hong 

Kong, har blitt et helt konsern 
med 800 ansatte og en omset-
ning på nesten to milliarder 
kroner. Det forklarer kanskje 
også hvordan selskapet kunne 
være rustet til å være hoved-
entreprenør for milliardutbyg-
gingen i Narvik, som sto ferdig 
i oktober i fjor. 
– Vi har håndtert malm for det 
svenske gruveselskapet LKAB 

(Luossavaara Kiirunavaara 
AktieBolag – red.anm.) siden 
1981. Anlegget her tar imot 
11 tog med malm i døgnet fra 
Kiruna, og vi laster ca. seks 
millioner tonn malm i året, 
forteller Ståle Nilsen, LNS’ 
prosjektleder i Narvik og sønn 
og sønnesønn til grunnleggerne 
Malvin og Leonhard Nilsen.

Irriterende malmstøv
LNS har sprengt ut i alt 12 siloer 
i fjellet, med en diameter på 38 
meter og dybde på 60 meter. 
Under siloene er det etablert 2,8 
kilometer tunneler, som blant 
annet inneholder transportbånd 
for malmen.
– Med SILA-anlegget (silo og 
lager) på plass kan togene nå 
kjøre rett inn i den 700 meter 

Havneutfylling LNS fyller ut med nesten 1,5 millioner tonn masser for å øke kapasiteten for håndtering av gods og containere via sjø, vei og 
jernbane.
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lange lossehallen og slippe 
malmen rett ned i de gigantiske 
siloene under. Malmen blir deret-
ter transportert direkte fra siloene 
og ut i de ventende lasteskipene 

ved hjelp av transportbåndet. 
Alt sammen foregår innendørs 
og dermed slipper man også all 
støvproblematikken som vi har 
hatt her i Narvik. Har man en 

campingvogn stående her i byen, 
blir den jo rød av malmstøv i 
løpet av kort tid, sier Nilsen.
– På det meste har ca. 300 perso-
ner jobbet samtidig på anlegget, 

og det er produsert i overkant 
av en million timeverk totalt i 
prosjektet. LKAB skal etter hvert 
rive en stor del av de gamle ut-
daterte anleggene som det ikke 

TrøndelagØstlandet Agder /  
Rogaland Sør

Hordaland Sør / 
Rogaland Nord 

Hordaland N / S&F / 
Møre & Romsdal  

Østlandet

SE ÅRETS NYHETER FRA TEREX PÅ BAUMA 2010

www.motorsalg.no

Enorme dimensjoner (2) Med prosjektleder i LNS Ståle Nilsen i forgrunnen, ser 
man dimensjonene på siloene i bakken. Den 700 meter lange lossehallen er også 
tydelig i bakgrunnen.

Slutt på støvproblematikk Togene kan nå kjøre 
rett inn i den 700 meter lange lossehallen og slippe 
malmen rett ned i de gigantiske siloene under. 
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Er du interessert i å utforme 
fremtidens bygge- og anleggsledere?
Er du en praktisk anlagt person med bakgrunn fra entrepre-
nørbransjen med interesse for drift av små og store bygg- 
og anleggsprosjekter? Da kan dette være jobben for deg!

Fagskolen på Gjøvik jobber prosjektorientert med praktiske 
og tverrfaglige bygge- og anleggsoppgaver i samarbeid 
med næringslivet. Studentene har fagbrev og/eller lang 
praksis og dette er utgangspunkt for undervisningen.
Fagskolen i Gjøvik er landets største fagskole med ca 800 
studenter og 50 lærere. 

Vi trenger å styrke staben med inntil to hele stillinger. 
Aktuelle fagområder er blant annet: 

Anleggskonstruksjoner
Anleggsdrift
Fjellarbeid
Geoteknikk
Byggeplassledelse
Tegning/DAK
Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg (FDV)

Mer informasjon og søknad
Se www.oppland.no eller kontakt avdelingsleder Trond 
Eftedal på tlf 61 14 54 00 snarest. IN

FO
, O

FK

CableBuster
din personlige 

kabelsøker

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

www.holte-electronics.no

Ta kontakt 
hvis du vil bli
agent!!
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Er tiden inne for en ny                ?

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:

1,7 tonns minigraver - japansk kvalitet

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

Hanix H55DR - CA. 5,5 tonn

kun 339.000,-*

kun 229.000,-*

Hanix H15Bplus-2 - CA. 1,7 tonn 

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

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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lenger er behov for. Narvik har 
dermed en unik mulighet til å 
utvikle et helt nytt sentrum.

Øst/vest-korridoren
Det er i det hele tatt mye som 
taler til Narviks fordel for tiden, 
ifølge Ståle Nilsen.
– Jeg tror nok SILA-prosjektet 
har bidratt til å skape litt ny op-
timisme her, både på grunn av 
de nevnte miljøgevinstene det 
nye anlegget fører med seg og 
fordi det viser at det satses her 
i byen. Det er mye spennende 
som skjer i området nå. Om en 
måneds tid er det byggestart for 
et stort nytt Rica-hotell, og den 
mye omtalte Hålogalandsbroen, 
til et par milliarder kroner, er 
også på trappene. Den er med i 
inneværende Nasjonal Transport-
plan med mulig oppstart i 2011, 
forteller han.
– Sist, men ikke minst, er det 
snakk om en mulig etablering av 
en transportkorridor for gods – 
den såkalte øst/vest-korridoren – 
mellom Nord-Amerika og Kina, 
over nordlige deler av Russland 

og Norden. Narvik havn er i 
den sammenheng en av de mest 
aktuelle alternativene som kor-
ridorens omlastingspunkt mel-
lom jernbane og skip. Dette vil i 
tilfelle bety enormt mye for byen.

Havneutbygging
Skal disse planene kunne bli 
en realitet, er imidlertid Narvik 
havn nødt til å bygges ut og 
moderniseres betraktelig.  LNS, 
som har stått for det meste av 
den moderne havneutbyggingen i 
Narvik, er i skrivende stund gang 
med nettopp dette. 
– Havneutbyggingen, som fore-
går i tre trinn, kom egentlig i 
gang fordi LKAB hadde behov 
for å plassere alle massene fra SI-
LA-prosjektet et sted. Det var et 
skrikende behov for denne hav-
neutbyggingen uavhengig av øst/
vest-korridoren, så løsningen var 
derfor at massene skulle benyttes 
til å bygge ut havna.  Til tross for 
at det er kjørt ut mer enn 100.000 
lastebillass med stein, var det 
likevel ikke nok, så vi må benytte 
et eget steinbrudd i tillegg. Vi 

skal ta ut 120.000 kubikkmeter 
stein fra steinbruddet for å full-
føre havneutbyggingen.

Enorme masser
Det dreier seg altså om tre sepa-
rate havneutfyllinger i Narvik, 
hvorav de to første allerede er 
ferdigstilt og den tredje er un-
derveis.
– De to første utfyllingene er en 
del av indre havn. Utvidelsen 
skal gi Narvik by et levende 
havneområde og det foreligger 
planer om utbygging av både 
boliger, forretninger, kontorer, 
serveringstilbud og kulturtilbud 
på området. Nærmere 360.000 
tonn masser ble brukt til å fylle 
ut disse to havneområdene, sier 
Nilsen. 
– Den gjenstående utfyllingen, 
som er en utvidelse av terminal-
området for Narvik Havn KF, er 
vesentlig større. Sjødybden er 
her hele 26 meter, og vi skal fylle 
ut med nesten 1,5 millioner tonn 
masser totalt. Hensikten med 
utbyggingen er å øke kapasiteten 
for håndtering av gods og contai-

nere via sjø, vei og jernbane. Det 
hele skal stå ferdig i november 
i år.

Ishockey

ilden i Narvik, byen som på grunn 
av både sjø, vei og jernbane er et 
viktig knutepunkt i Nord-Norge.  
– I forbindelse med SILA-utbyg-
gingen hadde vi så stort behov 
for betong at vi bestemte oss for 
å bygge en helt ny betongstasjon. 
Narvik betongstasjon sto ferdig i 
2007 og produserer ca. 10.000 ku-
bikk betong i året, som vi leverer i 
hele Ofoten, forteller Nilsen.  
– I tillegg holder vi på med opp-
fylling av området til en helt ny 

Nordkraft Arena. Hallen, som blir 
nesten 15.000 kvadratmeter stor, 
blir et vesentlig bygg i byen, som 
både ishockey- og kulturmiljøet 
vil nyte godt av. Jeg er i det hele 
tatt optimist på Narviks og Ofo-
tens vegne, avslutter han.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Lasteskip Malmen blir transportert på innvendige transportbånd direkte fra siloene og ut i de ventende lasteskipene. Snart skal de gamle utdaterte 
anleggene rives.
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På dypt vann Sjødybden der nesten 1,5 millioner tonn masser skal fylles ut er på det meste hele 26 meter.

Store maskiner Snart kan imidlertid maskinene se frem til rolige dager, når all malmen skal transporteres automatisk under bakken. 
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Kjøpesenteret City Nord åpnet 
i 1994 (ifølge det åpne nett-
leksikonet Wikipedia). Med en 
bygningsmasse på 23.500 kva-
dratmeter og en omsetning på 
800 millioner kroner (2007), er 
det et av Nord-Norges desidert 
største kjøpesentre. Senteret skal 
nå ombygges totalt innvendig 

og utvides betraktelig utvendig, 
med en total kostnadsramme på 
rundt en halv milliard kroner. 
”Nye” City Nord blir på hele 
40.000 kvadratmeter og vil 
inneholde 65 butikker. Senteret 
skal stå ferdig i oktober 2011 
og forventes da å omsette for 
1,2 milliarder kroner. Allerede 

høsten 2010 åpner imidlertid et 
6.000 kvadratmeter stort Coop 
Obs Hypermarked.

Stor innvendig rivejobb
Det er det gamle NKL-bygget 
på senteret som skal omgjøres 
til Coop Obs Hypermarked. Alt 
innvendig rives helt ned, slik 

at bare skallet står igjen. Det er 
den lokale entreprenøren Alstad 
Maskinbedrift AS som har utført 
disse arbeidene som en underen-
treprise for Fauske Bygg AS. 
– Vi rev ned og knuste 4.000 
kvadratmeter betong og sorterte 
og kjørte ut 30 tonn armerings-
jern fra det gamle NKL-bygget. 

SHOPPING FOR ALLE 
City Nord i Bodø er allerede Nordlands største kjøpesenter. Nå blir det utvidet 

med hele 18.000 kvadratmeter, og når det står ferdig neste høst har 22 nye 
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Vi har ikke utført så mange rene 
rivingsjobber tidligere, i hvert 
fall ikke innvending, så det 
var en aldri så liten utfordring 
for oss. Det spesielle her var 
at vi skulle rive en hel etasje 
innenfra samt en bærevegg som 
holdt oppe hele taket. Dermed 
måtte nye betongsøyler og ny 
betongdrager støpes underveis i 
rivingen, slik at bæreevnen ikke 
ble svekket. I samarbeid med 
Fauske Bygg gikk dette meget 
bra, sier prosjektleder Tor-Einar 
Alstad i Alstad Maskinbedrift. 
– I tillegg var alle butikkene 

i full drift nesten vegg-i-vegg 
med det som ble revet, og det 
skapte også noen utfordringer. 
På grunn av rystelser og noe 
støvplager, måtte en del av 
rivearbeidene utføres på etter-
middags- og kveldstid. Alstad 
Maskinbedrift AS har også gjort 

City Nord.
– Det hele startet med grunn-
arbeidene for to tilbygg på 
baksiden av senteret på totalt 
ca. 3.000 kvadratmeter. Deretter 

nye parkeringshuset med plass 

til 600 biler, fordelt på tre eta-
sjer. Parkeringshuset åpnet like 
før jul i fjor, forteller Alstad. 
– Vi har også hatt en god del 
innvendige arbeider med grøf-
ting og fundamentering samt 
legging av nye vann- og av-
løpsledninger i det kommende 
Coop OBS Hypermarkedet. All 
betongen som ble knust inne i 
det gamle bygget blir for øvrig 
gjenbrukt til oppfylling i andre 
prosjekter.

Vei, vann og avløp
Utbyggingen av City Nord er 
så stor og omfattende at den er 
delt inn i en rekke mindre en-
trepriser. Alstad Maskinbedrift 
har fått en av disse entreprisene, 
som innebærer utbedring av vei- 
og VA-nettet rundt senteret.
– Vi har fått et oppdag fra bygg-
herren Coop Sambo BA til ca. 
21 millioner kroner, som dreier 
seg om vei, vann og avløp. 

Kontrakten går ut på å bygge to 
rundkjøringer og en ny vei inn 
til det nye parkeringshuset, som 
ble ferdigstilt like før jul og som 
vi også gjorde grunnarbeidene 
til. Når det først skulle etableres 
ny vei, var det naturlig å legge 
nye VA-rør samtidig, ettersom 
det eksisterende VA-anlegget er 
gammelt. Dette er også i kom-
munens interesse, så kontrakten 
er et spleiselag mellom kommu-
nen, veivesenet og byggherren, 
forteller Austad. Entreprenøren 
har møtt på enkelte utfordringer 
i denne entreprisen, blant annet i 

tiden, samtidig som vei- og grøf-
tearbeidene pågår, og vi har vært 
nødt til å være litt kreative for 
å løse det på en god måte. Da 
vi lagde den ene rundkjøringen 
valgte vi å bygge en egen om-
kjøringsvei parallelt, i stedet for 
å følge de opprinnelige planene 

 PENGA

Fornøyd prosjektleder Tor-Einar 
Alstad i Alstad Maskinbedrift 
AS.

Omkjøring I forbindelse med 
byggingen av ny rundkjøring, 
ble det etablert en midlertidig 
omkjøringsvei.(Foto: Alstad 
Maskinbedrift AS).
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Stor rivejobb Prosjektlederen inne i det gamle NKL-bygget, hvor alt 
innvendig ble revet helt ned.

ene siden og deretter på den an-
dre siden av rundkjøringen etter 
hvert som arbeidene skred frem.  
På denne måten sparte vi en del 

prosjektlederen.
– I tillegg er det selvsagt en 
utfordring at senteret hele tiden 
er åpent og i full drift under 
byggeprosessen. Ikke minst 
er dette viktig med tanke på 
sikkerheten til både gående, 
syklende og kjørende. Dette blir 
naturligvis tatt hensyn til, og det 
har ikke vært noen uhell av noen 
slag hittil. 

Teletiner
– Vinteren vi har vært gjennom 
har også bydd på noen ekstra 
utfordringer, med barfrost siden 
november og svært lite nedbør, 
fortsetter Alstad.
– Vi hadde tenkt å starte med 

kantstein rett etter påske, men 
det skal et under til om vi får 
gjort det nå, med dette været. Vi 
har for øvrig leid inn en teletiner 
fra HeatWork, slik at vi kan 
få lagt nye vann- og avløpsrør 

-
get, og som hele tiden skal være 
i drift. Skal vi klare å holde 
fremdriftsplanen, får vi håpe at 
vi ikke få så mye mer vinter nå. 
Men det er klart at dette er en 
del av ”gamet” i vinterlandet 
Norge.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Kald jobb Grøftearbeider i forbindelse med legging av nye vann- og 
avløpsrør.

NB. Gjelder kun bedriftskunder. 

www.canon.no
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ette har vært en 
glimrende vinter for 
oss. Vi har satt ny 
salgsrekord disse 
kalde vintermånede-

ne, og vi har mer en doblet salget 
fra i fjor, forteller administrerende 
direktør i HeatWork AS, Børre 
Simonsen. 
– Den kalde vinteren har dessu-
ten gitt oss nye markeder. Våre 
maskiner har vært i bruk i både 
Malmø og København – steder 
som vanligvis ikke er plaget av 
streng kulde. 

100 grader
Teletiningsmaskiner har eksistert 

siden 1995 i USA. HeatWork har 
utviklet en egen maskin som er 
patentert i Norge – og hele Europa, 
og selskapets første egenproduser-
te maskin kom på markedet i 2005.
Løsningen går kort fortalt ut på 
å benytte vannbåren varme i et 
lukket system til å tine opp bak-
ken. Maskinene har tre tromler 
med 210 meter lange slanger. 
Inne i disse slangene, som legges i 
sløyfer på bakken med en bestemt 
avstand, sirkulerer glykolholdig 
væske. Denne væsken varmes opp 
og slangene blir dekket til med 

isolasjonsmatter, slik at man ikke 
”fyrer for kråka”. Den siste model-

Mens de fleste av oss har hutret og klaget 

over den usedvanlig kalde vinteren i år, har 

tonen vært en helt annen hos HeatWork AS i 

Narvik. Teletiningsmaskinene som bedriften 

produserer har nemlig gått som varmt 

hvetebrød i takt med kuldegradene, og stadig 

nye markeder har åpnet seg. 

”FRELSEREN” FRA 
NARVIK

D
Fornøyd Den kalde vinteren kom som bestilt for HeatWork og adm. direktør Børre Simonsen.
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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!

len fra HeatWork varmer væsken 
til hele 100 grader celsius. På den 
måten varmes bakken opp og 
telen tiner. Riggingen er enkel og 

det tar en times tid for to mann å 
klargjøre for tining av 200 kva-
dratmeter. Maskinen tiner mellom 
20 og 50 centimeter nedover i 

bakken per døgn ved 200 kvadrat-
meters utnyttelse.

80 prosent av markedet
Teletiningsmaskiner er merke-
lig nok et forholdsvis nytt pro-
dukt – selv i vinterlandet Norge. 
Markedet er imidlertid stort, og 
HeatWork har fått godt fotfeste i 
løpet av kort tid.
– I og med at dette produktet er 
såpass nytt, går første barriere 
på det rent psykologiske. ”Vi er 
ikke vant til å jobbe om vinteren, 
så dette trenger vi ikke”, tenker 
nok mange.  Men ved hjelp av 
HeatWork kan man faktisk drifte 
hele året, uavhengig av vær og 
vind, noe som kan gi et konkur-
ransefortrinn, forteller Simonsen.
– I utgangspunktet er det maski-
nentreprenører og anleggsgartnere 

som er målgruppen vår. Vi begyn-
te salget så smått i Nord-Norge, 
deretter kom resten av Norge. I 
tillegg har vi opprettet dattersel-
skaper i Sverige, Finland, Polen 
og de baltiske landene. Av alle 
maskinene som er solgt i Skandi-
navia til nå har vi stått for mer enn 
80 prosent. 

Som Jesus
Markedet for teletiningsmaskiner 
viser seg altså å være betydelig, 
og den kalde vinteren i år har fått 
mange aktører til å innse nytten av 
maskinene.
– Det er klart at nye ting ryktes 
fort. På grunn av den spesielle 
vinteren vi har vært gjennom, har 
det aktive salgsarbeidet vi drev 
med tidligere tidvis vært helt 
unødvendig. Maskinene selger 

Sommerføre på boks HeatWorks Dan-Eirik Knutsen demonstrerer 
bruken av teletineren. (Foto: HeatWork AS)

Montering Maskinens forskjellige deler kommer fra alle verdens hjør-
ner, men selve monteringen foregår på fabrikken i Narvik.
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seg nesten helt selv. Likevel tror 
vi at det fremdeles er mye å gå på, 
sier Simonsen. 
HeatWork produserer maskinene 
på ordre, og i vinter har det ikke 
vært lett å oppdrive dem. Selska-
pet har operert med en leverings-
tid på tre til fem uker, mot ca. én 
uke vanligvis. 
En uttalelse fra en engasjert 
svenske i vinter, forteller litt om 
situasjonen. 
– For noen uker siden var vi på 
en messe i Sverige, og plutselig 
utbrøt en svensk deltaker ”der er 
Jesus!” mens han pekte på mas-
kinen vår. ”Alle har hørt om ham, 
men ingen har sett ham!” 

Mobilt kraftverk
Selv om typiske anleggsarbei-
der som graving i bakken nok 

er hovedårsaken til salget av 
HeatWorks maskiner hittil, har 
produktet langt større bruksom-
råde enn som så. 
– I USA har teletiningsmaskiner 
hovedsakelig blitt brukt i forbin-
delse med betongarbeid, både til 
forvarming av arealer hvor det 
skal støpes og til herding av selve 
betongen ved støp i kaldt vær. 
Dette kommer også i stadig større 
grad hit til landet nå. Det som ofte 
skjer er at de som kjøper maski-
nene begynner å bruke dem på 

snøsmelting og tining av alt fra 
jernbanelinjer og tak til oljetanker 
og fotballbaner, sier Simonsen.
– I tillegg kan man ta ut energi fra 
varmen ved hjelp av vifter og på 
den måten varme opp for eksem-
pel haller eller bygninger under 

oppføringer. Det blir dermed et 
mobilt kraftverk som kan jobbe 
hvor som helst, i og med at maski-
nen drives ved aggregat og kjele. 
Mange entreprenører kommer 

Man blir jo fort avhengig av dem, 
og de kan holde folk og maskiner 
i arbeid også om vinteren. En 
kunde i Sverige har for eksempel 
kjøpt 37 maskiner. Ved hjelp av 
disse maskinene kan man plan-
legge fremdriften helt uavhengig 
av vær og årstid. Det kunne man 
ikke tidligere.

Designpris
HeatWork produserer mellom 
50 og 100 teletiningsmaskiner i 
året, men det er lagt til rette slik 
at man ved enkle grep kan øke 
produksjonskapasiteten betyde-

lig.  De forskjellige delene som 
benyttes i maskinene kommer fra 
alle verdens hjørner – blant annet 
Sverige, Finland, Italia, Tyskland, 
England, USA, Kina og India – 
mens selve monteringen foregår 
på fabrikken i Narvik. I tillegg 
foregår all produktutvikling og 
designarbeid i Narvik. Og apropos 
design; de knall røde HeatWork-
maskinene som synes så godt 
blant gule, oransje og grå maski-
ner på bygge- og anleggsplassene, 
har fått pris for god design av 
Norsk Designråd. 
I motsetning til undertegnede 
håper nok bedriften i Narvik på 

som kommer.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Samlebånd Tromlene står på rad og rekke. Bak til venstre står ”skallene” klare.
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Følgelig har bedriftens 17 ansatte nå fått seks nye Hitachi-gravere fra 
åtte til 40 tonn til disposisjon i maskinparken som fra før omfatter en 
rekke andre anleggsmaskiner i de fleste kategorier.

- Vi benyttet denne bursdagsfeiringen til å skifte ut enkelte 
maskiner vi mente var modne for det. De kunne nok fungert noen år 
til, men vi fant altså ut at jubileet var en fin anledning til å gi oss selv 
en skikkelig og nyttig presang, sier daglig leder Vidar Kristoffersen til 
Anleggsmaskinen.

Maskinene ble levert så å si samtidig, og fortonet seg for de 
ansatte som om selveste gullrekka var kommet på plass foran 
verkstedbygningen. Leveransen av 60-årspresangen var såpass 
tungtveiende i seg selv at også lokalpressen var på plass for å dekke 
begivenheten.

Ett av sju
Ottar Kristoffersen Eftf. AS er et rent maskinentreprenørselskap av i 
alt sju ulike selskaper organisert som et konsern, og har travle tider 
om dagen med flere oppdrag. Blant annet ny helikopterhangar ved 
flyplassen i Brønnøysund, hotell for Olaf Thon og en ny Kiwi-butikk.

- Folk kjøper mel og gjær for å bake brød. Vi kjøper gravemaskiner 
for å gjøre jobben vår, oppsummerte Kristoffersen da maskinene var 
stilt opp side om side.

Entreprenørselskapet har hatt nok å gjøre både i vinter og i fjor 
vinter, og står solid på egne ben med god økonomi. Konsernet 
selskapet er en del av produserer selv mange prosjekter som 
innebærer mange jobber uavhengig av eksterne oppdragsgivere. 

Høy HMS-faktor
Kristoffersen synes det alltid er artig å få nytt maskineri å arbeide 
med, men utskifting er også en nødvendighet nå og da.

- Disse nye er mye bedre enn de utfasede både i forhold til det 
ytre miljøet og for dem som sitter i hytta og kjører dem, ifølge 
Kristoffersen og har dermed også interne HMS-faktorer i tankene.

- Utslippene er betraktelig lavere med disse maskinene, som også 
er mye mer effektive i bruk. Førerne får også en bedre hverdag på 
grunn av enklere manøvrering og forbedret førermiljø. Presangen til 
oss selv bidrar derfor til å spare ansatte for både anspente nakker og 
ryggmuskler, noe som igjen kan holde hodepineplager og kanskje 
migrene enda bedre i sjakk.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I NANSET STANDARD   

Fikk “gullrekka” i 60-ÅrsgaVe
60-årspresangen til Ottar Kristoffersen Eftf. 
AS fra, ja – nettopp Ottar Kristoffersen Eftf. 
AS i Brønnøysund var én ny gravemaskin for 
hvert av de seks ti-årene som er gått siden 
bedriften ble startet i 1950.

Bursdagsgave Salgssjef  Trond Viktor 
Meland (t. h.) i Nanset Standard var 
på plass da Vidar (i midten) og Ken 
Kristoffersen ga 60-årspresang til eget 
selskap.

TeMA VÅrløsning i nordland
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60-ÅRSGAVE
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Det er Hegna Maskinservice AS 
fra Notodden som fungerer som 
bøddel på Langkaia. Uten så mye 
som et snev av nåde og barm-
hjertighet, går voldsomme an-
leggsmaskiner løs på forsvarsløse 
betongvegger, søyler og tak, som 
faller til grunnen bit for bit. De 
livløse materialene blir deretter 
sortert, lagt i containere og kjørt 
til gjenvinning. Tilbake ligger 
en åpen, ensom tomt som snart 
skal kveles med asfalt og gå inn 
i det nye veisystemet i Bjørvika 
etter at senketunnelen åpner og 

Demolition man
– Det er veldig gøy og spennende 
og rive bygg, og ingen dager 

er like, sier daglig leder Trond 
Hegna fornøyd. Hegna Maskin-
service har spesialisert seg på 
riving, og har vært ledende på 
området siden midten av 70-tal-
let.

– Vi var blant annet med på å 
rive Hydro sitt gamle Søderberg-
anlegg i Årdal i fjor. Med en 

-
ter er nok det det største vi har 
revet. Tinfos jernverk på Notod-
den var også en stor rivejobb. Vi 
har for øvrig vært her i Bjørvika 
og revet før. På slutten av 70-tal-
let rev vi et bygg her nede på 
kaia, omtrent der DFDS-fergen 
legger til i dag. Jeg tror det var 
terminalbygningen til Den norske 
Amerika-linje, forteller han.

Kraftig klype
Det er ingen voldsomme volumer 
i skur 49, men beliggenheten ved 
vannkanten med utsikt rett over 
til operaen og Ekebergåsen kan 
ingen ta fra det gamle, forlatte 
bygget. De siste årene har en 

kontorer der, men også Norsk 
Taijisenter (kampsporten tai chi), 
en seilforretning og Fjordbykon-
toret, som ble opprettet av Plan- 
og bygningsetaten på grunnlag av 
bystyrets såkalte ”fjordbyvedtak” 
fra år 2000, har holdt til der. Nå 
har alle bedriftene funnet nye 
lokaler, mens ”skuret” har ventet 
på å få sin dødsdom fullbyrdet.
– Bygget er på rundt 3.500 kva-
dratmeter og det inneholder ca. 

2.500 kubikkmeter betong og 
ca. 100 tonn med armeringsjern, 
forteller sjefsbøddel Hegna.

– Til rivearbeidet benytter vi 
en gravemaskin (CAT 365) med 
hydraulisk betongsaks og en 
gravemaskin (Volvo 460) med 
sorteringsklype, samt en lastebil. 
Betongen klippes ned med be-
tongsaksen, som har en kraft på 
450 tonn og en egenvekt på seks 
tonn. Armeringsjernet krølles 
sammen, buntes opp og legges i 
egne containere. 

Six feet under
I midten av januar begynte Notod-
den-entreprenøren å rive innvol-
lene ut av det stolte betongbygget. 
Innredning, himlinger, vinduer, 

SISTE ÅNDEDRAG 
FOR SKUR
Siden 1950-tallet har det ligget der – det gule (tidligere grønne) Skur 49 på 

Langkaia, ved siden av Havnelageret i Oslo.  Som et ledd i den store utviklingen 

i Bjørvika, måtte det funkisinspirerte betongbygget imidlertid bukke under, og 

har nå avgått med døden.

49
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gulvbelegg etc. ble fjernet for å 
gjøre det endelige nådestøtet så 
enkelt som mulig.

– Alle masser ble sortert og 
lagt i containere, og hentet av 
Veolia for gjenvinning. Det ble 
oppdaget enkelte lett forurensede 
masser under denne prosessen, 
som asbest og en type korkisola-
sjon. Asbesten ble tatt hånd om av 

kjørt til et avfallsdeponi av Veolia, 
forteller Hegna. 

– Betongen kjører vi til vårt 
eget knuseverk på Sørenga her i 
Bjørvika. De knuste massene skal 
senere benyttes til å fylle igjen 
den eksisterende nedkjøringsram-
pen til festningstunnelen, som jo 
skal fjernes når senketunnelen 

åpner. Den forsmådde bygningen 
blir dermed på sett og vis sikret 
”evig liv”, om enn ikke med 
samme utsikt. 

Sikkerhetstiltak
Før selve nedslaktingen kunne 
gjennomføres, måtte Hegna Mas-
kinservice gjøre en del nødven-
dige forarbeider. Først ble det satt 
opp en skjermet fotgjengertunnel 
helt ute på kaia, for å sikre fot-

– Vi har gjerdet oss godt inne 
her og vi passer godt på. Det 
viktigste er å holde uvedkom-
mende ute, for de ser ofte ikke 
farene slik vi gjør. Når vi river de 
mest risikable sonene av bygget, 
hjørnene for eksempel, stopper vi 

-
tere perioder, forteller Hegna.

– For oss som jobber her er 
HMS en selvfølge, og det har 
visstnok vist seg at rivningsarbeid 
fører til færre skader enn annet 
anleggsarbeid. Det skyldes sann-
synligvis at man er ekstra forsiktig 
med slikt arbeid, fordi man er 
klar over den ekstra risikoen det 
innebærer.

Rivende utvikling
Hva kan så rettferdiggjøre de 
bestialske handlingene utført mot 
skur 49? Hva hadde det gamle 
skuret gjort galt, for å få en slik 
dødsdom? Det stakkars bygget, 
som har stått i all sin prakt og ant 
fred og ingen fare i årtier, lå rett 

og slett i veien for den moderne 
byutviklingen, og da går det som 
det ofte gjør med de gamle, skjøre 
og ressurssvake. Den dystre 
skjebnen ble dermed forseglet 
uten særlig protester fra verken 
myndigheter eller gode naboer. I 
løpet av noen kalde februaruker 
har skuelystne kunnet følge med 
på den kyniske henrettelsen av 
denne representanten for etter-

verdig pensjonisttilværelse. Den 
unike tomten blir i stedet overtatt 
av den nye Langkaigata, som skal 
binde den nye bydelen sammen 
med Kvadraturen.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

” I løpet av noen kalde februaruker 
har skuelystne kunnet følge med 
på den kyniske henrettelsen av 
denne representanten for etter-

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

Sikting og sortering
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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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0,5 til 30 tonns maskiner
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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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Sjefsbøddel Trond Hegna, daglig leder i Hegna Maskinservice AS, 
har revet byggninger siden 1970-tallet.

” De knuste massene skal senere 
benyttes til å fylle igjen den ek-
sisterende nedkjøringsrampen til 
festningstunnelen, som jo skal fjer-
nes når senketunnelen åpner. Den 
forsmådde bygningen blir dermed 
på sett og vis sikret ”evig liv”, om 
enn ikke med samme utsikt.”
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Krigssone? Nei, kun riving 
midt i Oslo sentrum.
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Spuntgrop Beltegraveren er spesialutstyrt for 
å betjene denne spuntgropa med full oversikt 

ovenfra i førerhytta. 
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følge André B. Lund hos Kristian Olimb AS er maskinen litt 
begge deler.
- Dette er en Hitachi 225 USR LC-3 CTA mudringsmaskin 
med forskyvbar hytte og teleskopisk uttrekkbare seksjoner i 
stedet for vanlig stikke, sier han.

Hitachi Zaxis beltegraver serie 3, tyder ekstrabetegnelsen CTA på 
noe helt spesielt.
- Clamshell Telescopic Arm, forklarer kollega Øystein Olimb.
- Den ordinære gravemaskinstikka er erstattet med en teleskopisk 
arm med 21 meters rekkevidde, og påmontert en 800 liters mu-
dringsskuffe. Maskinen er den eneste i sitt slag i Norge, og kom-
mer til god nytte i det omfattende rørtrykkingsprosjektet vi driver 
her i Bjørvika-området for tida, sier Olimb.

Mikrotunnel
Prosjektet Øyvind Olimb viser til er kalt Midgardsormen, der Kris-
tian Olimb AS i et arbeidsfellesskap med danske Østergaard AS 
har sikret seg en av tidenes største VA-kontrakter som er utlyst av 
Oslo kommune. Oppdraget skal gå over tre år.

TELESKOPISK
MUDRING I BJØRVIKA

Alle som for tida ferdes i det hektiske grave- og byggeområdet rundt den 
nye operaen i Oslo, kan ikke unngå å ha sett en litt uvanlig maskinvariant 
som samtidig likner veldig på en vanlig gravemaskin.

I
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Kontrakten er på rundt 200 millioner kroner og omfatter etable-
ring av en 1.800 meter lang mikrotunnel i varierende diameter fra 
Grünerløkka via Grønland og Bjørvika til Gamlebyen, og derfra 
videre til Bekkelaget renseanlegg. En av parsellene utgjør om lag 
500 meter med ø3000 millimeters betongrørlengder i varierende 
lengder opptil 4 meter, som skal drives manuelt gjennom grunnen 
helt ned til 18 meters dyp under bakkenivå.
- To spuntgroper 285 meter fra hverandre er i sluttafsen av å bli 
undersøkt av geologer etter spor og levninger av historisk ver-
neverdig verdi. Rørmonteringen skal skje mellom de to ferdige 
gropene ved hjelp av en såkalt no dig-metode, altså trykking av 
rør uten graving. Det er snakk om et ganske formidabelt oppdrag, 
forklarer André B. Lund.

Leirmasser
Den ene av spuntgropene som betjenes av teleskopmaskinen skal 
bli 17 meter dyp. Den maritime leira i grunnen heises raskt og ef-

fektivt opp og tømmes på ventende lastebiler etter hvert som mu-
-

mer i alt rundt 850 kubikkmeter leirmasser som skal opp. I motsatt 

vinkelgrop med yttermålene 12x12x5x6 meter, er 14 meter dyp, 
men skal støpes opp to meter igjen for å klare vekten av utstyr og 
maskineri til rørtrekkingen.
- Derfra tas det ut ca. 1.400 kubikkmeter. Leirmassene som for-
trenges av rørene mens de manøvreres framover gjennom grunnen 
der nede blir imidlertid hentet opp av en større kran som også skal 
heise ned rørlengder på opptil drøyt 20 tonn. Massene transporte-
res med lastebiler for levering ved godkjent deponi, sier avdelings-
leder Arne Valle i Kristian Olimb AS, som er hovedmannen bak 
Olimbs anbud på Midgardsorm-prosjektet. 

Bevegelig hytte
Foruten rekkevidden på 21 meter, er maskinen utstyrt med en 
hydraulisk forskyvbar hytte 1,3 meter framover fra standard plas-
sering på en tilsvarende beltegraver.
- Løsningen er ypperlig for vårt behov i dette oppdraget. Uten å 



ANLEGGSMASKINEN 4-201085

sammen med hele hytta og få innsyn rett ned i det spuntede dypet. 

ikke jo akkurat rare plassen vi har å operere en så stor maskin på.
Kombinasjonen langt understell (LC) og ekstra liten svingradius 
(USR) gjør ifølge Olimb og Lund maskinen nærmest uslåelig til 
sitt bruk på dette svært begrensende anleggsområdet.
CTA-maskinen skal også brukes til etablering av tilsvarende spunt-
groper/kummer andre steder i Midgardsorm-prosjektet, blant annet 
like ved operabygget og et annet sted i retning Tøyen.

Større versjon
Da prosjektledelsen i Kristian Olimb støvsuget markedet på in-
ternett for høvelige maskiner til dette spesielle oppdraget, dukket 
plutselig CTA-versjonen av den vanligvis 23-tonn tunge Hitachi-
graveren opp på skjermen. Slik den er utstyrt nå er vekten 29 tonn.
Ifølge salgssjef Henrik Anholt hos Nanset Standard produseres og 
lagres nå et utvalg spesialmaskiner ved Hitachis europeiske hoved-
anlegg i Holland. Av den grunn kunne CTA-maskinen leveres så å 
si omgående til Oslo.

en CTA-versjon i 48-tonns utgave også, basert på ZX350LC-3. 

Også den har forskyvbar hytte, og mudringsskuffen er på hele 1,3 
kubikkmeter, sier Henrik Anholt som nylig var på plass i Oslo for 
å inspisere maskinen i praktisk bruk.
Øyvind Olimb mener maskinvalget er særskilt gunstig for denne 
jobben i og med at teleskoparmen med mudringsskuff enkelt kan 
skiftes ut med en standard gravemaskinstikke og vanlig grave-
skuff.
- Det vil oppstå behov for å utføre vanlige graveoppgaver i dette 
oppdraget også, og da er omvandlingen gjort på kort tid. Dessuten 

-
get er ferdig.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

1 Teleskopisk André B. Lund og Øyvind Olimb bruker 
landets eneste eksemplar av Hitachi 225USRLC-3 i 
CTA-versjon med teleskopstikke og mudringsskuff.

2 Leirgrunn Spuntgropa blir 17 meter dyp etter at geolo-
gene er ferdige med å sjekke dette nivået for historiske 
klenodier.

3 Dominerende Hitachis CTA-maskin er godt synlig 

anleggsområdet i Oslo på mange år.

4 Forskyvbar Siktbildet fra førerhytta blir betraktelig 
bedret når førerhytta forskyves 1,3 meter framover.



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

VEDLIKEHOLDET
For å unngå ansamling av vann 
på visse ugunstige punkter eller 
steder langs veinettet, gitt av sær-
lige kantforhold og sideterreng, 
er det lagt stikkrenner fra grøft 
og under veien for gjennomløp 
av vann. Disse er utsatt for gjen-
frysing og tetting av is i løpet av 
vinteren.
På senvinteren og i vårløsningen 
oppstår lett større vannansamlin-
ger på steder med stikkrenne som 
ikke fungerer på grunn av tilstop-
ping av is. Vannet som renner ut 
og blir stående på veibanen, er 

skadelig for veikonstruksjonen og 

Transportabel
Et redskap for tining og åpning 
av stikkrenner har vært de små og 
lett transportable dampkjelene, 
tining ved hjelp av damp. En 
slik enhet trekkes med lastebil til 
bruksstedet, og driftsmåten vil si 
at utstyrsenheten med sin vann-
fylling må være uavhengig av 
tilkoplinger for bruken. Damput-
taket skjer via en slange på noen 
meters lengde, som mannskapet 

Smart teknologi og redskaper for opptining 

eller fjerning av is og frost er ikke noe nytt innen 

veivedlikehold og andre former for anleggsdrift. 

Norsk vegmuseum har for lengst sikret seg over 50 

år gammelt originalutstyr.

MOTOR

GIR

HYDRAULIKK

STIKKRENNETINER:
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bruker manuelt ved å føre slan-
geutløpet utført som stakeslange 
mot isstengningen og videre gjen-
nom stikkrennen.
Erfarne brukere har formidlet at 
stakeslangen kunne ha en egen-
skap med å skyve seg videre i 
tineprosessen gjennom røret eller 
stikkrenna.

Planlegging
Fyringen i kjelen kan ha vært 
kjelutgaver utformet for bruk 
av brennstoff av forskjellig art, 
så som ved, dieselolje eller pro-
pangass. Oppfylling av vann for 
kjelens dampproduksjon måtte 
planlegges og ivaretas.
Ved hensetting ute for eksempel 

over natten ved frostfare, måtte 
eventuell resterende vannbehold-
ning i kjelen tappes av. Vanntan-
ken kan ha vært dimensjonert 
for ca. tre timers drift. Kort opp-
fyringstid har vært et pluss ved 
den praktiske bruken. Ved nyere 
fyringsløsning kan denne ha vært 
ca. 15 min. eller lavere.

Sen 50-talls
Annen bruk av en slik ”felt-
dampkjel” har vært tining av sluk 
og andre avløp, issvuller, tele 
ved gravearbeider. Samt ellers 
som varmekilde på byggeplasser, 
oppvarming av vann, sand og 
støpeformer, med mer.   
Museets eksemplar er av typen 
Bassøe, produsert av Glomsrød 
Mek. Verksted, Halden. Den er 
fra 1959, og er av eldre type med 
vedfyring.  Den har vært brukt av 
vegvesenet i Vestfold. Enheten 
veier ca. 1.000 kg uten vannfyl-
ling, og er transportabel som 
tilhengerredskap. 
Bildet av museets eksemplar viser 
at øvre del av skorstein mangler. 
Den andre illustrasjonen her er 
hentet fra en datids annonse, og 
spiller tydelig på kjelens funksjon 
som varmekilde!  

Museets gjenstandsnr. 2226. 

Tekst IBJØRN PREBENSEN
Foto IMASS HAUGEN



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
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Ulvsundavägen 106 C, BROMMA
Post Box 147, 162 12 VÄLLINGBY

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

SRCC
Metso
Finlay 

Keestrack
Kleemann

Powerscreen
Sandvik / Extec
Sandvik / Fintec

Maximus sorteringsverk
2 og 3 dekk / Grovsorterere

Mobile Transportbond

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

Spør oss først!

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

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

Spesialist på brukte knuse- og 
sorteringsverk fra

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

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

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem
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Kriteriene for utdelingen av 
prisen er at lærlingen skal ha 
kunnskaper og ferdigheter 
godt over gjennomsnittet. Det 
legges vekt på egenskaper 
som nøyaktighet, håndlag, 
effektivitet, faglig utvikling 
i læretida, ressursbruk og or-
den, medvirkning til et godt 
arbeidsmiljø og gode samar-
beidsforhold, ifølge statuttene.
Det er prøvenemndene, bedrif-
tene og OKAB-BVT som kan 
foreslå kandidater til denne 
helt nye, gjeve og særdeles 
prestisjefylte prisen blant lær-
lingene i anleggsfagene.
Vetle Dahl fra Hønefoss har 
hatt maskiner på hjernen helte 
siden guttedagene, og oppfylte 
alle kravene og litt til. 20-årin-
gen ble enstemmig valgt til 
Årets lærling i 2009 for de tre 
fylkene, og mottok prisen på 
OKAB-BVT og MEFS årsmøte 
på Storefjell høyfjellshotell 
første helga i mars.
Prisen er 5.000 kroner og en 
forsølvet Hitachi-gravemaskin 
i miniatyr. Han ble også kledd 
opp av Nanset Standard med 
Hitachi-klær.  

Traktor framfor moped
Vetle vokste opp i Hønefoss 
og bestemte seg for å bli mas-
kinkjører allerede i 9. klasse 

på ungdomsskolen. Da han ble 

-
sjonspengene, i motsetning til 
kameratene som kjøpte mope-
der og stereoanlegg. Traktoren 
har han brukt i driften av det 
30 dekar store småbruket han 
og moren bor på. Siden den 
gang er maskinparken utvidet 

og Vetle og morens samboer 
har satt opp ny driftsbygning 
sammen.
- Utstyrsparken er kraftig 
overdimensjonert til det lille 
småbruket, men såpass bør det 
vel være for en som har maski-
ner på hjernen, sier Vetle Dahl 
i en kommentar til det tidlige 
valget av yrkesvei.

Kun én lærebedrift

ferdig på byggfag reiste han 
til Blakstad for å starte ved 
anleggsmaskinførerlinja på 
landslinjeskolen der. Moren 
til Vetle har alltid støttet yr-
kesvalget hans, men det ble 
gått noen runder hjemme på 

-

17-åring. Vetle stortrivdes på 
landslinja på Blakstad, og her 
ble han klassens beste elev.
Vetle gjorde en grundig rese-

arch da han skulle søke om 
lærlingplass. Han forhørte seg 
om mange bedrifter på Ringe-
rike, og fant ut at Åsmund Pet-
tersen & Sønn var rett bedrift 
for han. Vanligvis sendes slike 

men Vetle sendte søknad kun 
til denne ene.
Daglig leder i Vetles ønskebe-
drift, Christian Bruun, forteller 
at de aldri hadde hatt lærling 
tidligere da Vetle søkte om 

rykter på bygda om at unggut-
ten var en helt spesielt dyktig 
kar.

Jenter på lørdager
En annen av områdets entre-
prenører skal ha sagt rett ut at 
”han kan bruke hue”.
Denne karakteristikken gjorde 
at bedriften valgte å satse på 
gutten. Det er noe Bruun ikke 
har angret på, og den gode 
erfaringen med å ha Vetle som 
lærling har resultert i at Ås-
mund Pettersen og Sønn i dag 
har tre lærlinger, ifølge Bruun. 
Christian Bruun forteller vi-
dere at de var veldig bevisste 
på å gi Vetle god opplæring i 
tråd med fagplanen, og at de 
skulle la han slippe til på alle 
arbeidsområdene i bedriften. 

-

for raskt mer ansvar og mer 
kompliserte arbeidsoppgaver, 
men hele tiden under kyndig 
veiledning.
Christian Bruun sier bedriften 
er mektig imponert over alt 
gutten har foretatt seg etter at 
han kom til dem sommeren 
2007, og kan knapt få fullrost 
Vetle.
Når dette leses avtjener Vetle 
Dahl militær førstegangs-
tjeneste på Skjold i Troms. 
Han har ingen planer om mer 
skolegang, til tross for at han 
virkelig har gode evner for 
skolearbeid. Vetle har kun ett 
mål videre, og det er å kjøre 
anleggsmaskiner hos Åsmund 
Pettersen & Sønn.
- Ingenting kan måle seg med 
det å gjøre et realt stykke 
arbeid, sier Vetle Dahl, som 
ifølge ham selv også har litt 
tid til jenter, men det er først 
etter klokka åtte på lørdags-
kveldene.

Tekst og foto
I ØYSTEIN LØNN NILSEN

MASKINFRELST OG
ÅRETS LÆRLING
Maskingale Vetle Dahl (20) fra Hønefoss er kåret til den aller første Årets 

lærling i Buskerud, Vestfold og Telemark (BVT). Styret i OKAB BVT vil dele ut 

den nyopprettede prisen bare de årene en spesielt dyktig lærling avlegger 

fagprøve.
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Prisverdig Daglig leder Jan Hytten i OKAB (t. v.), Christian Bruun, prisvinner Vetle Dahl og styreleder Carl Christian Fon i OKAB-BVT.
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Sudoku
Løsning kommer i neste nr.

PÅ KANTEN EN VERDSLIG TJENESTE

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 3-2010

7 8 9
2 3 1

9 5 1
5 3 8

6 8 2 4
9 7 3

5 2 4
5 4 9

4 7 3

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

- Fader, sier hun,
- kan jeg få be Dem om en tjeneste?”
- Gjerne hvis jeg kan, mitt barn.

- Altså, det har seg slik at jeg har kjøpt et veldig 
dyrt og et ganske spesielt intimapparat for damer, 
og jeg regner med å måtte betale toll for det, og 
dessuten så vil det være pinlig for meg å vise det 
frem. Kunne De kanskje gjemme den under kit-
telen deres?

- Det kan jeg mitt barn. Problemet er bare det at 

- Ja ja, det er jo den eneste muligheten jeg har, 
tenker den unge damen og gir presten apparatet.

-
leren om han har noe å fortolle.
- Fra hodet og ned til beltestedet har jeg ingenting 
å fortolle, mitt barn, forsikrer presten.
- Og fra livet og ned, spør en noe forbauset toller.
- Der nede, sier presten, 
- har jeg en gjenstand for damer som aldri har blitt 
benyttet.

Da ler tolleren så han rister og roper: ”Neste.....”
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AM KRØSSET

Navn:

..............................................................................................................................................
Adresse: 

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 5. mai
merk konvolutten “Krøsset”
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Løsning
AM-kryss 3-2010

Vinner i Mars:
Olav Henning Dagalid
3864 Rauland
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Industristandarden styrkes.
Ruukkis RRs- og RDs peler oppnår nå en
enda større styrke med S550J2H høyfast stål.
Mer kapasitet til lavere kostnad.
Bygg sterkere – på et enda sterkere fundamen



ML10- planlaser, kampanjepris kr. 7.900.-
Veil pris kr. 9.525.-
ML11 - enfallslaser, kampanjepris  kr.  8.900.- 
Veil pris kr. 13.025.-
ML13 – tofallslaser, kampanjepris kr. 10.900.- 
Veil pris kr. 15.125.-
ML14 - tofalls interiørlaser, kampanjepris kr.   9.900.- 
Veil pris kr. 12.025.-

ML15 - interiør planlaser, kampanjepris kr. 12.900.- 
Veil pris kr. 16.025.-
MLP120C - rør / grøftelaser,  kampanjepris kr. 21.900.- 
Veil pris kr. 24.900.-
ML3 - enfallslaser, kampanjepris kr. 26.900.-
Veil pris kr. 33.475.-
ML4 - tofallslaser, kampanjepris kr. 34.900.-
Veil pris kr. 38.575.-

Kampanjen gjelder ved bestilling  frem til 30. april 2010
ML10, ML11, ML13, leveres med  handmottaker HS10, stativ FS30M og 5 meter teleskopstang. 
ML14, ML15 leveres med handmottaker HS14, stativ FS30M og 5 meter teleskopstang.
ML3, ML4 leveres  med  handmottaker HS10, stativ LAT265 og 5 meter teleskopstang.

Bestill hos Scanlaser AS eller din forhandler:
Furnes: O. K. Kompressorservice AS tlf : 62 35 93 80 
Drammen: Malleus Maskin AS tlf: 417 84 040
Kristiansand: B. Bergum Verktøy AS tlf: 38 07 91 50 
Stavanger: Kolnes Geoservice AS tlf: 906 96 710
Ålesund: T. B. Gangstad AS tlf: 70 14 47 16 

Molde: Åndal Maskin AS tlf: 71 20 10 20 
Trondheim: Optec AS tlf: 73 52 48 00 
Mo i Rana: Norvag AS tlf: 75 12 66 00 
Bodø: Norvag AS tlf: 75 58 81 00 
Tromsø: Norvag AS tlf: 77 67 99 44

Alle priser er eks mva.
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My own money making machine.

Utnytt massene på stedet. Uten behov for 
kostbar opplasting og inntransport av nye. Med 
REMU sorteringsskuffer og sorteringsanlegg 
oppnår du mindre håndtering, økt produksjon 
og bedre inntjening.  

You name it, we’ll tame it.

Sorteringsskuffe

norge@remu.fi   | Tel. 94 13 13 80 | www.remu.fi
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Sjansen for å få riktige 
forsikringer til riktige 
priser er 100 %
Vi har samarbeidet med Maskinentreprenørenes Forbund 

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

skogsentreprenører i tillegg til gjenvinning og avfallsbedrifter.

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

din spesialtilpassede løsninger innen:

Gjennom egne særvilkår sikres MEF-medlemmene vesentlige 

utvidelser av de ordinære vilkårene. De riktige forsikrings-

dekningene kan tilfredsstille oppdragsgivernes krav etter 

Norske Kontraktsstandarder.

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

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

– Tjenestepensjon
– Personalforsikringer
– Psykologisk førstehjelp 
– Prosjektforsikring
– Helseforsikring

Arnulf Hedqvist, risikospesialist





InSoft Norge AS
Vikøyra Industriområde, 6230 Sykkylven



More care built in.

Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS

Du er kanskje en av dem som har investert millioner av kroner i
en flåte av Volvo-maskiner. Likevel har du kanskje ikke så god
kontroll på driften av maskinene fra dag til dag.

Tenk deg at du kunne ha en trådløs link mellom hver enkelt
maskin og din egen PC. Dette er prinsippet for hvordan CareTrack
fungerer. CareTrack viser deg blant annet hvor maskinene
befinner seg, driftstimer, tid til neste service, dieselmengde og
dieselforbruk. Dersom en varsellampe tennes kan du få en tekst-
melding om dette til din mobiltelefon i samme øyeblikk.

Daglig kan du få lettleste rapporter som viser hvordan maskinen
har vært utnyttet siste dag, uke og måned.

Tegner du serviceavtale Sølv er CareTrack inkludert i prisen.

Ta kontakt og la oss fortelle mer om hvordan du kan få bedre
kontroll på dine maskiner.

på nett med
maskinparken

09-03 AM Paa nett med  12-03-09  08:12  Side 1

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


