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 Besøk oss på www.basal.no 

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

Bare betong varer evig

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

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

Tryggere og mer effektiv rørhåndtering!

BASAL Pipelifter

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

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



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



Benytt deg av rabattene som medlemmer av MEF får hos Telenor på mobilabonnement 
og Mobilt Bredbånd.

25 % på Mobilt Bredbåndsabonnement.

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

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

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

Med Mobilt Bredbånd fra Telenor
har du alltid nettet med deg
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GRUNDOMAT retningsstabil jordrakett for rørdimensjoner opp til 150 mm

GRUNDORAM pressing av stålrør med diameter opp til 2000  mm, 

horisontalt eller vertikalt

GRUNDOBURST utskifting av gamle rør med dimensjoner opp til 

1000 mm

GRUNDODRILL styrbar, horisontal boring i dimensjoner opp til 600 mm, 

med hydraulisk slaghammer for stenholdig jord

 Föckerspreger pipe and cable plows kabelplog for pløying av rør og kabler 

i dimensjoner opp til 225mm

 Prime Drilling -styrbar, horisontal boring i lengder opp 

til 2500 m og dimensjoner opp til 1400 mm.

Skreddersydde løsninger 
for legging av rør uten åpne grøfter

T H E  O N L Y  C H O I C E  F O R  P E R F E C T  P I P E  I N S T A L L A T I O N S
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LEDER

STARTKLART 
FOR MESSE-NORGE
I forrige utgave av Anleggsmaskinen spådde vi at besøkstallet på 
Bauma 2010 ville gi en pekepinn om hvorvidt den maskinbrukende 
entreprenørbransjen ser mer positivt på markedet nå enn i 2009. Så 
slo naturkreftene i form av et vulkanutbrudd til uten forvarsel, og 
gjorde det umulig å tolke besøkstallet i noen retning i det hele tatt. 
415.000 registrerte besøkende på Bauma er nærmere 200.000 færre 
enn det arrangørene hadde regnet med på forhånd. Prognosen på 
bortimot 600.000 var basert på drøye 500.000 besøkende for tre år 
siden, ettersom både utstillingsarealet var større og antall utstillere nå 
var enda høyere.

Også mange nordmenn, både leverandører og maskinbrukere 
med forhåndsbestilte reiser i grupper eller enkeltvis til Bauma, 
måtte enten ty til mer fantasifulle reisemåter eller rett og slett bli 
hjemme. Også reiseplanene for redaksjonen i Anleggsmaskinen ble 
rammet av vulkanasken. Løsningen vår ble som for mange andre å 
improvisere best mulig i forhold til den stadig skiftende situasjonen. 
Vi endte til slutt med å kunne utnytte halvparten av kapasiteten vår i 
München i forhold til det som var planlagt. Dermed klarte vil heller 
ikke å formidle absolutt alt vi hadde lagt opp til av nyhetsstoff. 
Nyhetshullene fra Bauma håper vi å dekke opp gjennom en av de nært 
forestående maskinmessene her til lands.

For første helga i juni arrangeres MEFA 2010 i Stavanger. To uker 
senere avholdes Nord-Norsk bygg- og anleggsmesse i Tromsø. I 
tillegg kjøres to faste regionale messer senere i høst i henholdsvis 

hardt for å få Bauma-nyheter opp til messene i Norge, i første omgang 
til Stavanger og Tromsø. Vi håper de lykkes med forsettene og at de 
to messene som avholdes før ferien på den måten vil inneholde ekstra 
fristende utstillingsobjekter for alle dem som var nødt til å stå over 
tyske Bauma på grunn av islandske Eyafjallajökull.

Parallelt med forberedelsene til forsommerens to store nasjonale 
maskinmesser, registrerer vi at den nedadgående utviklingen 
for fjorårssalget av anleggsmaskiner nå høyst sannsynligvis har 
vært innom bunnivået og er på vei oppover igjen. Statistikken 
fra MGF for første kvartal viser en salgsoppgang på fem prosent 
sammenliknet med første kvartal i 2009. Spesielt gledelig er det at 
også leverandører av maskiner til skogsbruket melder om bedring av 
salget av nye maskiner hittil i år. Skogsbransjen har ingen tilsvarende 
salgsstatistikker å vise til, men signaler fra markedet kan også tolkes 
som svært oppløftende for kommende måneder.
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121 beltegående gravemaskiner utgjør – ikke uventet – størst andel av 
de i alt 357 utfakturerte nye anleggsmaskinene i årets første kvartal, 
mot tilsvarende fjorårstall på 341 enheter. Antallet tilsvarer en samlet 
økning på 5 prosent for alle 24 anleggsmaskingrupper i statistikk-
grunnlaget fra Maskingrossiternes Forening (MGF).

Tatt i betraktning at nedgangen for første kvartal fra 2008 til 2009 
var på hele 61 prosent, er det fristende både å antyde og å tro at de 
verste barrierene i markedet for omsetning av nye anleggsmaskiner er 
brutt for godt for denne gangen. Utviklingen i inneværende kvartal vil 
vise om vi ser sikre tegn på en fast trend.

+ 16 minigravere
Størst andel av maskinsalget hittil i år står som nevnt beltegravemas-
kinene for. 121 solgte enheter representerer i dette markedet en ekstra 
gledelig økning på 13 prosent. Gledelig ikke minst fordi tilbakeslaget 
i denne perioden for to år siden utgjorde hele 201 maskinenheter eller 
65 prosent ned.

85 solgte hjullastere gir andreplass i antall solgte enheter i årets 
første kvartal, men er likevel 8 enheter færre og dermed ned 9 prosent 
i forhold til samme periode 2009. Beltegående minigravere inntar den 
siste pallplassen med sine 66 solgte enheter mot 50 i fjor, en oppgang 
på 32 prosent.

3Prosentandelene er for all del av mindre betydning rent praktisk når 
såpass få maskiner som 357 fordeles på 24 maskingrupper. Mini-

dumpere er eksempelvis notert med en statistisk super salgsoppgang 
på hele 100 prosent for det aktuelle kvartalet, men viser et salg på 2 
enheter nå mot tidligere 1. Store endringer prosentvis er altså ikke det 
samme som et formidabelt salgsrush av den aktuelle maskintypen.

Vi noterer for øvrig – med fjorårstallene i parentes – at det i første 
kvartal 2010 er fakturert ut 2 veihøvler (uendret), 23 hjulgravemas-
kiner (26), 9 teleskoptrucker (21), 3 ditto rundtsvingende (2), 21 
skidstyrte kompaktlastere (17), 16 valsetog/anleggsvalser (7), 2 asfal-
tutleggere (uendret) og 4 tandem/asfaltvalser (2).

Optimisme
Ikke de helt store endringene i antall maskinenheter, altså. Men en-
kelte prosentvis merkbare endringer innenfor enkelte maskingrupper 
kan tolkes som at det igjen begynner å svinge i deler av markedene 

-

sakte, men sikkert er på vei oppover igjen.

BEDRE GLID FOR

MASKINSALGET



der tradisjonell anleggsdrift utgjør en viktig andel. For eksempel den 
ekstra positive endringen for minigravere og valsetog.

De positive signalene fra MGFs statistikker kom samtidig med at 

med optimisme.

Tekst og foto
I

Oppgang
peker oppover igjen 

GL 522
2-fallslaser med Grade Match 

lasermottaker med høyde-

Nye UTS med 

Trimbl

KOMPETANSE- OG 
UTSTYRSLEVERANDØREN

   - som er med hele veien! 

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

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

Laser LL100

fra Trimble

Alle priser er eks. mva.

23.500,-

INTRODUKSJONS-
RABATT ÷20%
RING NÅ!

7.950,-
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MEF HAR ORDET

MEFs landsmøte i Haugesund nærmer seg. Jeg ser fram til å treffe delegater 
og gjester i Haugesund i slutten av mai.

Siden forrige landsmøte har bedriftene i våre bransjer fått erfare virkningene 

Mye takket være våre medlemsbedrifters evne til å være kreative og snu seg 

Signalene vi får fra medlemsbedriftene tyder på at det totale markedet er i ferd 

melder om større ordre-reserver. Boligmarkedet er i bedring og den delen av 

gjeldsproblemene i Hellas skal spre seg slik at vi får en ny europeisk og global 

Sammen med MEFs administrasjon deltok jeg på et stort leverandør- og 
bransjemøte i slutten av april. Her presenterte både Statens vegvesen og 
Jernbaneverket planene sine for årene som kommer. Det er mange prosjekter 
på gang og det vil bli mye å gjøre for anleggsbransjen.  Foreløpig et det 
færre anbud ute i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal 2009, men 
vi håper at dette skal bedre seg fram mot sommeren. MEF følger nøye med 
på denne utviklingen. Vi påpeker sterkt at nå det er viktig å få ut anbudene 
slik at handlingsplanen til Nasjonal transportplan 2010 – 2013 virkelig blir 
gjennomført. Vi forventer en kraftfull gjennomføringsevne fra de offentlige 
byggherrene.

Siden forrige landsmøte har vi videreført det viktige arbeidet for å skaffe 
fram fakta og tall om våre bransjer, om kapasitet, prisnivå, ordrereserver og 

større tyngde i det næringspolitiske arbeidet, og den gir oss oppmerksomhet 
i media. Dette arbeidet er utvidet til også å omfatte kartlegging og analyse av 
både utbyggingsbehov for vann- og avløpsledningsnettet og avfallsstrømmene 
i Norge. Vi arbeider også med utvikling av en strategi for satsing på grønn 
og fornybar energi. Formålet er å bidra til stabile og gode markeder for 
medlemsbedriftene. 

Landsmøte i Haugesund vil også ha et eget fagseminar. Her vil 
konsernøkonom i DnB NOR Nils Terje Furunes innlede om den økonomiske 
situasjonen i Norge med vekt på infrastruktur.
Videre vil Rådgivende Ingeniørers Forening orientere om rapporten ”State 
of the Nation” - en gjennomgang av rikets tilstand for sentrale områder innen 
offentlig bygg og infrastruktur.

State of the Nation konkluderer med at våre anlegg ikke klarer å møte 
framtidens utfordringer, hvis myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og 
investere som i dag. MEF er opptatt av hvordan Norge kan skaffe alternativ 

debatt om dette teamet. Målgruppen er politikerne, media og fagøkonomene.

Jeg ser fram til interessante og lærerike dager og ikke minst sosiale 





ANLEGGSMASKINEN 5-201012

JURIDISK

Det er fremdeles én felles lov for alle plan- og byggesaker. Plandelen av 
loven ble forberedt av Miljøverndepartementet og ble vedtatt så tidlig 
som i juni 2008, og trådte i kraft 1. juli 2009. Byggesaksdelen av loven 
ble forberedt av Kommunal- og regionaldepartementet og ble vedtatt 
i mars 2009. På dette tidspunktet var likevel ingen av forskriftene til 
byggesaksreglene klare, og for denne delen av loven har ikrafttredelses-
tidspunktet vært utsatt en rekke ganger. 

Nå i vinter har forskriftene til byggesaksdelen vært på høring, og før 
påske ble endelig de nye forskriftene som gjelder detaljene rundt byg-
gesaksbehandlingen, vedtatt. Det er bestemt at både byggesaksdelen av 
loven og de nye forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2010. Det er imidler-
tid gjort et unntak for de nye skjerpede reglene om krav til uavhengig 
kontroll i byggeprosjekter; disse reglene vil ikke tre i kraft før ett år 
senere, 1. juli 2011.

Det er utarbeidet én ny forskrift som erstatter den tidligere såkalte 
saksbehandlingsforskriften (SAK) og godkjenningsforskriften (GOF). 
Det er også laget en ny teknisk forskrift som erstatter den som tidligere 
gjaldt ( TEK). 

Standard Norge arbeider for tiden med å utarbeide nye byggesaksblan-
ketter, som etter planene skal være klare til bruk før reglene trer i kraft 
i sommer. 

Når man utfører bygge- eller anleggsoppdrag for forbrukere, gjelder 
bustadoppføringsloven eller håndverkertjenestelovens bestemmelser. 
Advokatene i MEF anbefaler at det alltid inngås skriftlige kontrakter for 

slike oppdrag. Standard Norge har tidligere utarbeidet en rekke standard 

av disse er revidert i vinter. Det er utarbeidet nye kontraktsformularer 
for arbeider om oppføring av bolig eller fritidsbolig etter bustadopp-
føringsloven. Kontraktene skal også brukes ved arbeider som utføres 
som ledd i oppføringen av hus eller hytter, som for eksempel tomte- og 
grunnarbeider.

De nye kontraktene er laget i elektroniske versjoner, det vil si at kon-
traktene kan fylles ut direkte på datamaskinen og deretter skrives ut.

Det er særlig to blanketter som kan være aktuelle ved inngåelse av 
avtaler med forbrukere om utførelse av arbeider i forbindelse med opp-
føring av bolig eller fritidsbolig:
Byggblankett 3426 A. Er tilpasset mindre omfattende arbeider der 
kontraktsverdiene er mindre enn 2 G (1 G refererer til grunnbeløpet i 
folketrygden, for tiden kr 72 881). 
Byggblankett 3426 B. Skal benyttes i kontrakter om utførelse av arbei-
der i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig der vederlaget 
er avtalt å være over 2 G. 

Blankettene for avtale om arbeider på allerede eksisterende eiendom 
reguleres av håndverkertjenesteloven. Her er det tidligere utarbeidet 
standardavtaler, som ikke er endret i denne omgang. 
Byggblankett 3501. Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt veder-
lag 1,5 G eller mer.
Byggblankett 3502. Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt veder-
lag mindre enn 1,5 G

-
dard Norges hjemmesider (www.standard.no). 

ITONE C. GULLIKSEN

NYE BYGGASAKSREGLER

ny plan- og bygningslov, og i april måned ble alle 
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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.

HØRING
Forslag til revidert Håndbok 111, Standard for drift og vedlike-
hold av veger og gater.

MEF har mottatt høring angående ovennevnte håndbok. Hånd-
boken skal erstatte tilsvarende håndbok fra 2003. I arbeidet med 
å revidere håndbok 111 har det vært teknisk koordinering mot 

-
ming og 018 Vegbygging.

Det er nedsatt en referansegruppe bestående av spesialrådgiver 
Roald Tystad, advokat Thomas Kollerød, samt representanter 
fra tre medlemsbedrifter som har erfaring med drift og vedlike-
holdskontrakter. 

Dersom det er andre medlemmer som har meninger og syns-
punkter om dette høringsforslaget, ber vi om at MEF kontaktes 
ved undertegnede.

www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/horinger

Advokat
ITHOMAS KOLLERØD



Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
anleggsvirksomhet
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verdien av næringens samlede beholdning av bygge- og anleggsprosjek-
ter var 2 prosent høyere ved utgangen av 2009 enn på samme tid året før, 
målt i løpende kroner, viser de seneste SSB-statistikkene for fjoråret. 
Etter fem kvartaler med lav tilgang på nye boligprosjekter økte ordretil-
gangen merkbart i 4. kvartal 2009, og produsentenes reserve steg med 
4 prosent i løpet av kvartalet. Bedriftenes beholdning av boligprosjekter 
vara ved årsskiftet fortsatt lav. den er 10 prosent lavere enn ved utgangen 
av 2008 og om lag halvparten av hva den var i toppårene 2006 og 2007, 
målt i løpende kroner. 
Tilgangen på nye næringsbygg økte gjennom hele 2009 fra bunnivået i 
4. kvartal 2008. Nedgangen i bedriftenes ordrebeholdning av andre bygg 
enn boliger flatet ut i 2. kvartal 2009 for så å ligge stabilt på et nivå om 
lag 25 prosent under toppnivået i perioden før finanskrisen. 
 
sterk vekst i anleggssektoren 
Tilgangen på nye anleggsordre økte i 4. kvartal 2009 etter å ha ligget 
stabilt på et høyt nivå i de tre foregående kvartalene. Entreprenørenes 
ordrereserve var 24 prosent høyere ved utgangen av 2009 sammenlignet 
med samme tid året før. 
 
kvartalsindekser 
Produksjonsindeks, omsetningsstatistikker for anleggsvirksomhet og 
grunnarbeid for veier og jernbaner for 1. kvartal/1. termin 2010 forelå 
ikke da Anleggsmaskinen 05/2010 gikk i trykken. 

Kilde SSB

anleggsmaskinindeksen 
indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, 
vedlikehold og drift inklusiv førerlønn. 

Produksjonsindeks

anleggsmaskinindeksen

grunnarabeid/bygging av veger og jernbaner

skogsmaskinindeksen

Ordretilgangen i bygge- og anleggsnæringen steg 

med 11 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009 og var 31 

prosent høyere enn bunnivået i 4. kvartal 2008.

anleggsmaskinen 5-201014



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 HER!

VI SEES PÅ MEFA I STAVANGER 4.-6. JUNI PÅ STAND A37 OG PÅ NORDNORSK 
BYGG- OG ANLEGGSMESSE I TROMSØ 18.-20. JUNI PÅ STAND TS58.

Prøv også vår skuffeserie spesielt tilpasset servicemaskiner. Lettere og billigere. 
www.excalite.no
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Region Sørvest

Gismarvik.

Årsmøter

Opplæringskontoret Sør-Rogaland

Årets opplæringsbedrift 2009  
i Sør-Rogaland

Jean E. Bollie gikk 
ut av styret i Sør-
Rogaland og ble 
takket av Martin 

overrakt diplom og 
blomster.

MEFA2010

Fungerer dette perfekt for utstillerne kan en reservere den samme 
plassen for fremtidige messer.

drikke.

Se for øvrig eget messebilag.
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NYTT FRA REGIONENE

Region Nord

Avbildet er messekomiteen som absolutt vil påstå at denne bygg- og 
anleggsmessa vil bli det tøffeste arrangementet på lenge. Men vi 
hviler selvfølgelig ikke på våre laurbær. Den blir selvfølgelig slått på 
vår neste bygg- og anleggsmesse som arrangeres i 2013. Vi gleder oss 
til årets store begivenhet i Tromsø. 

Bak: Åge Olsen. Foran fra venstre: Bjørnulf Nordmo, Herbjørn 
Nilssen, Tone Mack, Kristin Martinsen og Stig Kjærvik.

- vi skal samle næringslivet og politikerne om felles 
samferdselsprioriteringer for Nord Norge

Vegforum Nord avholdt sitt andre årsmøte 12. april i Tromsø, og 
samtlige medlemsorganisasjoner var representert. Under årsmøtet 
ble det gitt en oppsummering av bakgrunn for etablering av VFN, 
og de oppgaver som vedtatt handlingsplan for 2009 trakk opp, og 
hvor innspill til ny NTP med klare prioriteringer på vei og møter med 
stortingskandidater i forkant av valget i 2009 var sentrale oppgaver. 
Ny NTP 2010 - 2019 har svært mange sammenfallende prioriteringer 
med VFN og forumet har slik sett fått godt gjennomslag.
VFN sin eksistens er berettiget da man skal følge opp alle 
statsbudsjett for NTP i kommende tiårsperiode.  
Fra MEF er følgende representanter i Vegforum Nords 
representantskap:
Ottar Bernhardsen, Roger Moe og Stig Kjærvik.
Bak Vegforum Nord står NHO, NLF, MEF, LO, NAF, NESO og EBA.

BiNor
Kick-off møte BiNor-prosjektet 3. og 4. mai. 

Ti bedrifter i regionen deltar i prosjektet som ledes av 
forskningssjef Hugo Remlo i NORUT. MEF Region Nord er 
prosjekteier. Målet er at deltakerne i prosjekt BiNor skal etablere en 

innenfor de større, planlagte utbyggingene innenfor infrastruktur i 
landsdelen.
De to dagene i Tromsø ble godt utnyttet. Tema som ble tatt opp var 
blant annet: 
ARKTEK, Arktisk teknologi er en strategisk næringsrettet satsing i 
Nord-Norge 
BiNor, bærekraftig infrastruktur i nord
Cold Tech – prosjektet
Forsight innenfor BA bransjen
VRI – Infrastruktur kaldt klima

Vi var også så heldige å få Roger Moe fra Harstad Maskin og 
Anlegg til å fortelle om deres erfaringer fra arbeidsfellesskap og 
Audun Hustoft, direktør for Statnetts nordområdeprogram, kom 
og la fram deres strategier og planer for regionen. Videre ble 
styringsgruppen i prosjektet presentert, og en videre handlingsplan for 
BiNor ble lagt. 

MOTOR

GIR

HYDRAULIKK
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Region Nord

Flekkefjord Produkter AS
- gir deg gode opplevelser

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

0,5 til 30 tonns maskiner
Shimsfritt

Pusseskuff

Graveskuff
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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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Det er blitt en tradisjon at medlemmene i avdeling Finnmark har 
medlemstreff i april. Stedet velges slik at det er mulig å kjøre 
snøscooter eller bil til samlingspunktet. I år var Levi i Nord-Finland 
valgt som møtested. Levi er en fantastisk sted, hvor grupper kan 
treffes for å holde møter samt ha sosial aktivitet og som er kjent for 

Lørdag formiddag var det møte hvor 28 personer deltok. Tor Heiskel 
fra Volvo Maskin og Ole Andreas Østerhus fra Telenor Mobil deltok 
og informerte om nyheter som ville komme i første halvdel av 
2010. Fra MEF deltok Arne Berg som informerte om de viktigste 
endringene i Byggherreforskriften som kom 1.1. 2010 og hvordan enn 
kan utarbeide en SHA-plan. 

I år var det 14 personer som kjørte scooter fra Neiden i Øst-Finnmark
og fra Alta. Fra Neiden til og Levi er det 460 km en veg og fra Alta 

frem til Levi. De innrømmet etter hvert at det hadde vært litt slitsomt 

samme turen tilbake.

Bilde viser scootergutta ved ankomst Levi. Fra venstre Geir Koppen, 
Geir O. Jørgensen, Emil Dæhlin, Geir O. Andreassen og Svein W. 
Sundquist.

Finnmark fylkeskommune har holdt en serie med kurs for 
fagprøvenemnder etter de nye læreplanene. 22. og 23. april 
var det kurs i Kirkenes, hvor blant annet prøvenemnda i 
maskinførerfaget deltok. Det er greit å komme sammen å 
diskutere hvordan prøvene kan gjennomføres, var uttalelsen fra 
kurset. Spesielt viktig for vararepresentanter som ikke deltar på 
så mange prøver.

Bilde viser prøvenemnda i 
anleggsmaskinførerfaget som deltok på 
kurset. Fra venstre: Arne Pettersen, Trond Are 
Eriksen, Audun Nylund, Leif Harald Eriksen, 
Per W. Hermansen og Geir Ove Jørgensen.
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MESSER OG KONFERANSER 2010
10.-28. mai: Test and Drive
Kolo Veidekke grustak, Jessheim Nord
Arr: Hesselberg/Scania/Harald A. Møller

Ingeniørenes Hus, Oslo kl. 13.00
Arr: NFF

Arr. NFF

Stavanger 

 Lingotto Fiere Torino, Italia

Kongsberg 

Gardermoen
Arr. TransportMagasinet

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

Arr: MEF 

Seljord

16.-19. september: Byggmessen 2010,
Trondheim

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

Norges Varemesse, Lillestrøm
Arr. Meknet

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

Arr. MEF

Shanghai, Kina

MEF arrangerer samarbeidsmøter med noen av våre samarbeidspart-
nere i regionen. Storebrand kommer for å informere oss om den nye 
pensjonsreformen (AFP), og Statoil om diesel og smøreoljer. Møtene 
vil foregå på tre forskjellige steder i regionen, med likt innhold på 
hver av stedene. Disse er:

Torsdag, 20. mai på Thon Hotell Gjøvik kl 17-20
Tirsdag, 25. mai på Central Hotell Elverum kl 17-20
Torsdag, 3. juni på Norlandia Hotell Otta kl 17-20
Møtet starter med enkel servering i hotellets restaurant.
Meld dere på til Region Øst: Tlf 958 72 000.

MEF avd. Østfold arrangerte 28. april møte hvor også de ansatte i bedrif-
ten var invitert. Møtestart var rett etter arbeidstid og ”gutta” kom rett fra 
jobb i arbeidstøy. Det ble servert lapskaus – så mye man ville ha – kaffe 
og kaker. Temaene var: Synliggjøring av kostnadsbesparelser ved rasjonell 
drift i bedriften og Orientering fra Storebrand om dagens pensjonsbetin-
gelser. Temaene ble fremført hhv. av Knut Sollesnes, Gorm Leiknes og  

Nina Syversen. Dette er nyttig informasjon så vel for bedriftsledere som 
for øvrige ansatte. Det er viktig å bevisstgjøre den enkelte ansatte om 
den rollen han har for at bedriften skal drives godt. At alle blir bevisst sin 
betydning i sammenhengen. Dette er viktig – ikke minst – for motivasjon, 
og motivasjon hos de ansatte er med å skaper gode bedrifter. 
Det møtte opp om lag 60 vitebegjærlige – en bra oppslutning.  
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Avdeling Skog

Lillehammer i perioden 19. – 21. oktober. Av landets rundt 30 
skogfaglige lærlinger er stort sett samtlige ansatt i en MEF bedrift. 
Skogavdelingen vil i samarbeid med øvrige MEF anlegg presen-
tere faget skogsoperatør overfor ungdommen under årets messe. 
Sett allerede nå kryss i kalender for disse dagene som vil ha fokus 
på skogfaglige lærlinger og rekruttering til skogfaget. Invitasjon til 
blant annet skogsmaskinkonkurranse kommer, både for skogfa-
glige lærlinger og de mer rutinerte i skogen. 

På skogavdelingens siste temadager ble offentlig tilskudd for 

de reviderte retningslinjer for uttak av skogsvirke fra skog og 
kulturlandskap når virket brukes til energiproduksjon. Nye regler 
gjøres gjeldende fra og med 1. april 2010. Det nye er at tilskuddet 

i blant annet EUs regelverk skal tilskudd ytes direkte mot skog/
grunneier og ikke i form av driftsstøtte direkte til entreprenør.

Norsk Standard 8432 – Skog
Skogavdelingens medlemmer oppfordres til å delta på kurs 
i Norsk Standard for alminnelige kontraktsbestemmelser for 
skogsdrift. Kursene betinger imidlertid et visst antall påmeldte 
og seksjonskontoret oppfordrer ellers travle skogsentreprenører 
til å prioritere deltakelse når disse annonseres. 

Yrkesmesse

Brønnboreravdelingen deltok på grunnvannstreff 19. - 20. april, 
Hamar. Dette i regi av NorskVann og med rundt 100 deltakere fra det 
hydrogeologiske fagmiljøet. Viktig tema denne gang var rapportering 
av borebrønner. Det er tilsynelatende et stort kommunalt behov for 
denne type informasjon om grunnvannsutnytting. Brønnboreravdelin-
gens styre forventer at med de prosesser som nå er i gang i forbindelse 
med innføring av EUs vanndirektiv, også vil bli en avklaring i forhold 
til myndighetsrapportering og brønnboring. Flere offentlige miljøer 
har satt brønnboring på sin dagsorden og borebransjen må forvente at 
det kommer forslag til endringer i forskriftsverket som vil berøre det 

ulike departementer gitt konstruktive innspill som peker i retning av 
plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Så du bilaget om varmepumper 
i Aftenposten 28. april med an-
nonsen av brønnboreravdelingen 
i MEF? Tilbakemelding tyder 
på at mange avislesere fant an-
nonsen interessant mht. videre 
kontakt med brønnboreravdelin-
gens medlemmer. 

LES:
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Besøk oss 
på stand A 98

MEFA 2010

NB. Gjelder kun bedriftskunder. 

www.canon.no

1. mars ble Anders Håland an-
satt som salgsrepresentant for 
Hymax i Rogaland og Aust- og 
Vest-Agder. Håland kommer 
i fra tilsvarende stilling hos 
Johs. Møller, og vil samarbei-
de med Hymax’ eksisterende 
representant i Rogaland, Sigve 
Holen. Han har kjørt maskin 
fra 1975 til 2003, og etterpå 
solgt maskiner.
Samme dato begynte Merete 
Sletten som kontormedarbei-
der i Hymax, etter tidligere 
jobber som markedskonsulent 
i Stallgården Mat & Vinhus 
og salgs-/personalkosulent 
i bemanningselskapet Prof-
fice. Sletten er utdannet innen 
data og media, og besitter 
kompetanse på salg, kunde-
service, personal, lønn og 
økonomi.

Hymax

Administrerende direktør Peter 
Gjørup i NCC Construction 
sier seg tilfreds med 31 
millioner kroner i driftsresultat 
og 772 millioner i omsetning 
i årets første kvartal. Gjørup 
gleder seg dessuten over stor 
ordrereserve, men sier at den 
viktigste jobben er å vinne nye 
oppdrag i et marked med tøff 
konkurranse.
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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

“Brukes nå 
av 45 MEF 
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"Du har levd et fantastisk liv, Carlsson", var de ordene Kongens kvinnelige saksbehandler sa
til meg da jeg fikk Kongens Fortjenstmedalje i Gull - som den første og eneste (pr.2005) i 

landet - for mitt arbeid og min innsats for anleggsbransjen (maskinentreprenørbransjen) og dens utvikling i Norge.

Hovedmoralen i boken er å benytte seg av sjansene du får i livet. Boken med sine 405 sider omhandler alt fra min 
barndom og fram til meg som 75 åring (- etter anbefaling fra Maskinentreprenørenes Forbund til Hans Majestet)
fikk den fine æresbevisningen av Kongen for mitt arbeid og min innsats for utbygging av landet vårt gjennom 20 år 

Jeg tar leserne med på en lang reise - fra interessante opplevelser i de nordiske land, til mine studier innen bygg og 
anlegg i Sverige og i Amerika, gjennom min tid som anleggsleder av store tunnel- og kraftverksarbeider i Norge, til 
mine flotte reiser med maskinentreprenørene så å si verden rundt... Jeg har brukt to fine år på å skrive denne 
boken og er sikker på at maskinentreprenører og anleggsfolk vil ha glede av å lese den. 

Boken er fint innbundet og koster 350,- pr.stk.
Ved forsendelse kommer porto i tillegg. Postens sats for B-post er kr 100,- og da blir beløpet kr 450,- pr.bok.
Ved bestilling så betales beløpet inn på -

. Boken vil så bli sendt pr.post. Spørsmål rettes til e-post:
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 For å få beholde kompetansen 
til å være nettopp yrkessjåfør må 
sjåførene selv sørge for å gjen-
nomføre etterutdanningen hvert 
femte år etter at beviset for yrkes-

sjåførkompetanse ble utstedt første 
gang eller siste gang fornyet.

Formål og krav til etterutdan-
ningen er nedfelt i yrkessjåfør-
forskriften, der det heter at yrkes-

sjåfører som kjører mot vederlag 
innen gods- eller passasjertran-
sport skal oppdatere, utdype og 
repetere kunnskap som er vesent-
lig for arbeidet deres.

- Emnene skal hentes fra hoved-
målene i grunnutdanningen, og 

-
kerhet og optimal kjøring. Loven 
og forskriften er den norske regu-
leringen av kravene i rådsdirektiv 
2003/59/EF, det såkalte yrkessjå-
førdirektivet, forklarer konsulent 
Rune Apneseth som betjener 
Opplæringskontoret for Transport 
og logistikk (OTL) og ditto for 
Anleggs- og bergfagene (OKAB) i 
Sogn og Fjordane fylke.

Anleggsbransjen også
Sjåførene må alt i alt gjennom en 

Rune Apneseth bruker mye tid denne våren til å gjøre anleggs- og transportbransjene kjent med kravene til etterutdanning for 
yrkessjåfører som nå er blitt et høyaktuelt tema. 

YRKESSJÅFØRENE
SKAL EU-GODKJENNES
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etterutdanning i form av fem ulike 
moduler av sju sammenheng-
ende timers varighet, altså i alt 35 
timer.

- Det må til for å opprettholde 
kompetansen som yrkessjåfør, 
ifølge direktivet. Enten det gjelder 
persontransport eller godstran-
sport, sier Apneseth.

Det betyr at samtlige yrkes-
sjåfører som sokner til anleggs-
bransjen også må gjennomføre 
etterutdanningen i tråd med det 
aktuelle direktivet.

- En av de fem modulene må 
være relatert til enten godstran-

sport eller til persontransport, 
avhengig av hvilken kategori den 
aktuelle sjåføren er kompetanse-
tilknyttet. For sjåfører i anleggs-
bransjen er det altså godskatego-
rien som gjelder.

Etterutdanningen må være fullført 
innen seks måneder etter at den 
første modulen av de 35 timene 
er gjennomført. Ved fravær, enten 
det er berettiget eller ei, må un-
dervisning tilsvarende det som går 
tapt likevel gjennomføres for å få 
godkjent etterutdanningen.

- Deretter må søknaden om 
yrkessjåførbevis leveres inn på 

-
kontoret senest tre måneder etter 
at selve etterutdanningen er full-
ført, understreker Apneseth.

Dersom denne fristen for å ta 
ut det nye kompetansebeviset ikke 
overholdes, må hele etterutdan-
ningen gjennomføres på nytt. 
Det er med andre ord viktig å 
overholde de strengt EU-dikterte 
fristene.

Hvem er det så som kan tilby 
denne etterutdanning?

- Forskriften legger til rette for 

og andre som tilfredsstiller for-
skriftenes krav kan tilby den på-
lagte etterutdanningen. Men først 
må myndighetene etter søknad 
godkjenne lærestedet i henhold til 
kapittel 3 i den samme forskriften, 
forklarer Rune Apneseth.

Det innebærer at en søknad 
minst må inneholde lærestedets 
navn, adresse og organisasjons-
nummer, og oversikt over hvilke 
deler av utdanningen det søkes 
godkjenning for. For å bli ende-
lige godkjent som lærested kreves 
videre en oversikt eller plan over 
hvordan undervisningen skal 
gjennomføres, og opplysninger 
om både den ansvarliges og det 
øvrige undervisningspersonellets 

-
grunn.

- Myndighetene vil også ha 
en redegjørelse for metoder som 
brukes i undervisningen og hvor-
dan det vil oppfylle kravene i 
forskriften. Beskrivelser av til-
holdssted, lokaler, materiell, utstyr 
og kjøretøyer i undervisningen må 
også framgå fram av søknaden, 
sier Rune Apneseth.

Statens vegvesen understreker på 
sine hjemmesider at yrkessjåfør-
beviset er gyldig i 5 år. Fra høsten 

vil de nye EU-reglene gjøre at 
selve tungbilførerkortet også bare 
vil være gyldig i 5 år i stedet for 
nåværende 10 år. Dermed vil en 
kunne fornye begge samtidig.

For å få fornyet kompetanse-
beviset, må sjåføren altså ha vært 
gjennom 35 timer etterutdanning. 
Denne utdanningen må gjennom-
føres regelmessig hvert femte år 
før hver fornyelse, understreker 
Statens vegvesen via internett.

Der går det også fram at ord-
ningen med fornyelse omfatter 
både eksisterende og nye sjåfører. 
Fornyingen forsøkes knyttet til 
fornyingsdatoen for tungbil-
førerkortet, med noen unntak. 
De første som skal fornye etter 
disse reglene skal gjøre det i 2011 
(bussførere) og 2012 (lastebil-
førere). For å sjekke når du må 
fornye/ta etterutdanning første 
gang, sjekk førerkortets bakside.

Detaljert informasjon om 
kompetansebevis, etterutdanning 

-
mesidene til Statens vegvesen, 
blant annet også med kopling til 
lenkene førerkort/utdanning og 
krav/yrkessjåførbevis.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Modul 1 Veitransport og samfunn
Blant annet fokus på aktuelle lovbestemmelser vesentlige for føreren, rettigheter og kompetanse. 
Krav til gjennomføring, utstedelse av yrkessjåførbevis og tidsfrister.
Modul 2 Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø
Blant annet ulykkesberedskap. Tungbilførere som ressurspersoner ved ulykker og kriser. Ergonomi, 
helse og fokus på kriminalitet/smugling. For øvrig relevante temaer.
Modul 3 Teknikk og optimal bruk av kjøretøy
Blant annet ny motorteknologi og aktive/passive støttesystemer i sammenheng med optimal 
utnyttelse av kjøretøyet.
G4 (gods/anleggssjåfører) Lærestedets eget valg av tema relevant for aktuell sjåførbedrift/målgruppe.
G5 (gods/anleggssjåfører) Godstransport i praksis. Blant annet sikring av last. For øvrig temaer 
relevant for aktuell bedrift eller målgruppe.
Modul 6 Sikker atferd
Fire timer optimal kjøring. Blant annet drivstofforbruk, tidsforbruk, antall giringer, turtall og komfort. 
To økter á to timer.

Kilder: Statens vegvesen, Region Øst,  OTL/OKAB Sogn & Fjordane, www.vegvesen.no
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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

Besøk oss på 
BD’s Roadshow i:

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 H36C - CA. 3,7 tonn

kun 245.000,-*

kun 229.000,-*

Hanix H15Bplus-2 - CA. 1,7 tonn 
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Å legge rør kan være utfordrende, enten det er et stort eller lite prosjekt, krever store eller små dimensjoner, har høyt eller lavt trykk. 

Unike produktegenskaper og fleksible løsninger er noe av det som følger med Flowtite GRP-rør. Vi mener det er et lett valg.

Flowtite GRP-rør: Et lett valg

APS Norway AS  ·  Postboks 2059  ·  3202  Sandefjord  ·  Telefon: 99 11 35 00  ·  info-no@aps-sales.com  ·  www.aps-sales.no
Et selskap i                            Group  
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Landsdekkende service
Hovedkontor: 62 33 06 60, Avd. Oslo 22 65 18 60. www.hymax.no

Nyutviklet hytte
   - Større plass
   - Moderne design
   - Mindre støy
Hurtig og presis hydraulikk
   - Forhåndsinnstilt effektivites modus
   - Forhåndsinnstilt arbeidsmodus
Reduserte driftskostnader

2 år/3000 timer standard 
fabrikk garanti.

Evnt. 3 år/5000 timer utvidet 
garanti

- ny serie 9 anleggsmaskiner fra Hyundai!

Demodager 27-29 Mai

Vilberg Grustak, Jessheim

Kontakt oss for 

mer info!

Du treffer oss på Mefa 2010 I 
Stavanger, 4 - 6 Juni





ANLEGGSMASKINEN 5-201029

PROFILEN

Navn I Lene Jørgensen
Alder I 37
Bosted I Sellebakk
Stilling I Prosjektleder/styreformann Jørgensen og Jørgensen AS

INyvalgt styreleder i MEF avd. Østfold

ørstegangsbesøkende må være veldig godt lokalkjent for å 

Sellebakk uten litt att og fram.
- Sellebakk er et av mange små tettsteder mellom Sarpsborg 
og Fredrikstad, men det eneste med eget postnummer, utdy-
per Lene Jørgensen fra sjefsstolen i høvdingrommet.

fram til kontoret til Lene Jørgensen. Det er det absolutt stør-

Lene Jørgensen rådet grunnen en god stund nå.
- Det er jo jeg som er ingeniør, og synes jeg fortjener det største. De andre 
er bare vanlige fagarbeidere, glimter det spøkefullt til i 37-åringens øyne 
når hun forklarer egen posisjon i bedriften i forhold til tidligere daglig 
leder og far Bjørn S. Jørgensen og broren Thomas, som tar mest hånd om 
de rene anleggstekniske oppdragene.

Kontoret er ikke spesielt feminint innredet heller, men bærer mer preg av 
-

ster opp gjennom årene.
- Etter at jeg tok over kontoret har det liksom ikke blitt til å gjøre store 
endringer. Vi er kanskje litt trege med slike ting, men alt fungerer jo som 
det skal. Når det gjelder arbeidsdelingen mellom pappa, storebror Tho-
mas og meg har de to mest styring med maskinbruken og personalet. 
Mitt hovedområde er å ta hånd om vann- og avløpsoppdragene som vi 
får, oppdragstyper det i den senere tida er blitt mer og mer etterspørsel 
etter. Hvis jeg er heldig lar Thomas meg faktisk få disponere ressursene 
jeg trenger til å gjennomføre mine egne oppdrag også, glimter hun spø-
kefullt til igjen.
Ifølge Lene Jørgensen svinger det faktisk mer innenfor vann og avløp her 
i området nå for tida enn innenfor rene anleggsoppdrag.

innretninger som Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nå fronter 
blant de aller viktigste satsingsområdene på landsbasis.

F

TOBARNSMOR MED 
FAGLIG TYNGDE
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Det var altså nesten som hun fulgte et forsyn da hun i 1995 startet opp på 
Tune-tekniker’n og satset – med bakgrunn fra blårusstatus på videregå-

og 14 mannlige. 
- Klassen var en sammenblanding av VA og bygg. To av oss damene 
kjørte VA-løpet helt ut. Hun andre sitter godt plassert i en ingeniørstil-
ling i Rakkestad kommune. Det viste seg altså å være et lykkelig valg, 
det vi gjorde. For egen del etter en litt famlende periode blant annet innen 
kokk- og servitørfaget. Jeg så for meg å bli lærer, men fant ut at heller 
ikke det passet. For å få litt avstand til utdanningspresset jobbet jeg som 
maskinfører og grunnarbeider her i bedriften et par års tid. 

Erfaringene derfra gjorde at jeg satset på VA-studiet. Jeg har alltid vært 
innstilt på å ta meg skikkelig utdanning. Problemet er ofte å velge rett, og 
det synes jeg altså at jeg har gjort, sier Lene Jørgensen, innimellom med 
en ganske behersket brytning på ”Østfoild-dialekta” med de syltynne 
l’ene og stamme d’ene.

Så mye har Lene Jørgensen engasjert seg, pratet og tatt ordet i faglige 
bransjefora lokalt og regionalt at hun for ikke lenge siden ble lansert som 
ny styreleder for MEF avdeling Østfold.
- Du får spørre lederen i valgkomiteen om hvorfor. Jeg traff ham for før-
ste gang på en befaring høsten 1998 da jeg var nyutdannet VA-ingeniør, 
og gjorde muligens inntrykk. Han ringte og spurte, og jeg svarte ja. Mye 

også behov for å bygge litt nettverk. En glimrende mulighet til å oppnå 
begge deler. Jeg er av den typen som har lett for å si rett ut hva jeg mener, 

merke til. Jeg er ikke helt fersk i MEF-styresammenheng her i fylket, 
altså, men har vært med siden 1999 på en eller annen måte, og ble valgt 
inn som styremedlem i 2000. Og så har jeg vært nestleder. Jeg synes 
styret fungerer veldig bra fordi medlemmene selv fremmer aktuelle saker 
og synspunkter som angår regionen vår.
En viktig hovedoppgave for et lokalt MEF-styre er å markedsføre bran-
sjen overfor kommunale, fylkeskommunale og private byggherrer i nær-
miljøet.
- Lokale og regionale maskinentreprenører har kompetanse til å ta seg 

informasjon om.    

At Lene Jørgensen er tobarnsmor utenom jobben ser hun overhodet ikke 
på som noen ulempe. Kjønnsrollemønstre har aldri vært noe tema hos 
Jørgensen og Jørgensen AS.
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LASER-GRADER

Laser-Grader er en miniveghøvel for finplanering av områder, inne eller ute, som kre-
ver stor nøyaktighet. Maskinen er spesialbygd for å kjøre med 
lasernivellering noe som gir et unikt godt resultat.

-Hydrostatisk drift på alle 6 hjul. -1,5 m innvendig svingradius
-Vekt 1450 kg -Kan kjøre gjennom åpninger på 1,5 m

1550 Hølen, Tlf. 64 98 20 20

Halver forbruket
av luftfilter

- Monter en roterende forsyklon!

Høy effektivitet, solid og vedlikeholdsfri.

Kontakt din forhandler for kampanjepris,
se forhandleroversikt på www.lekang.com.

ww
w.

le
ka

ng
.co

m



ANLEGGSMASKINEN 5-201033

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

Over 200 solgte 
siden lansering 2006!

Eneste på markedet 
med variable pumper/ 

Lastkjenende hydraulikk

Fredheim maskin AS

NYHET!

Medarbeidere søkes!
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FLATPAKKET  
SUV-ALTERNATIV

BMW X1 XDRIVE 2,0D

MAT
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LIEBHERR 509 SPEEDER
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Hytte
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LIEBHERR 509 SPEEDER
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Hytta
Sikten er bra gjen-
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Standard 
 Hurtigfeste

ANLEGGSMASKINEN 5-2010 

-

I

I



ANLEGGSMASKINEN 5-201040

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!!

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

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

R
yt
te

rg
ar
de

n

30 ansatte og en omsetning 
i 2007 på kr 82 millioner

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem

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.

Eventuelle påmeldinger fra etternølere eller spørsmål 
vedrørende 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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Kom og se 13 tonǹ s lastbæreren Gremo 1350VT med trinnløs transmisjon og 
dragkraft på hele 18,4 tonn. Vi viser også hogstmaskinen Gremo 1050H med 
Cummins motor på 220 hk og SP 451 aggregat med flertrehåndtering. 
H-dämparen er tilstedet.

Velkommen til Gremo visning

Gremo AB • Box 44 • SE-310 61  Ätran • Tel. +46 346 60515 • Fax +46 346 60342 
info@gremo.se • www.gremo.se

Tid: 21-22 mai, kl. 09:30-16:00.

Hvor: Oppland Fylke, Kjør vei 33 mellom Fagernes og Dokka. 
Følg Gremos skilter til Sør-Etnedal ca 20 km fra Dokka og 35 km fra Fagernes.
Vi byr på enkel servering. 
Vert: Nortømmer AS
Vi er sammarbeidspartner med MEF.
Velkommen!
For mer informasjon kontakt våre selgere:

Torbjörn Sjunnesson +46 734 425 214 og Dan Ingemarsson +46 734-425 215 

Effektivisering av 

TIMEregnskap 
for mobil arbeidskraft 
•  Forenklet hverdag med timelister på sms, wap og pc
•  Enkelt å bruke for ansatte og administrasjon.
•  Full kontroll på tidsbruk pr. mann og maskin.
•  Daglig oppdatert prosjektoppfølging.

Ring 99 59 16 50
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TEMA BAUMA 2010
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TEMA BAUMA 2010
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TEMA BAUMA 2010
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NORSK
BAUMA-SATSING

DIESELTANK
i container

DIESELTANK
dobbelvegget

SPILLOLJETANK

UTSTYR TIL :
spilloppsamling

Tlf. 92 41 98 00
veratank.no -



ANLEGGSMASKINEN 5-201051

Tlf. 92 41 98 00
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TEMA BAUMA 2010

i fjor. Siden den gang har vi 
også utvidet systemet vårt med 
en komplett skuffe. Dette for 
ytterligere å øke den gode ef-
fekten med Intruders tannsys-
tem, fortalte Horstad. 
– Skuffen har ny design, og er 
utformet slik at den blir gjen-
stand for enda mindre slitasje. 
Intruder har for øvrig meget 
lange tenner, noe som allerede 
har en positiv effekt på slitasje 
av skuffen. Jo lenger avstand 
det er til kontaktpunktet, jo 
mindre slitasje blir det på skuf-
fefront og sidekanter, forklarte 
han.  En Intruder-skuffe som 
hadde gått over 1000 timer til 
å grave ut 300.000 kubikkme-
ter granitt, var utstilt på KVX-
standen, og den så uforskam-
met strøken ut. 

Ny tann
– I tillegg utvider vi nå med 
enda en ny ”tann”, som vises 
frem her på messen. Fra før har 
vi M52 og M60, og nå kommer 
M68, som passer til gravere fra 
60 til 100 tonn.  Også denne 
kommer først til Norge, og det 

skjer i løpet 2011, sa Horstad, 
som har store ambisjoner med 
Intruder.
– Vi har ikke solgt så veldig 
mye siden lanseringen i Norge 
i fjor. De vanskelige tidene 
har nok hatt litt å si. Dessuten 
er entreprenørbransjen meget 
traust og det tar tid å innarbei-
de nye ting. Intruder har ikke 
vært solgt utenfor Norge i det 
hele tatt før denne internasjo-
nale lanseringen, men vi mener 
at potensialet på verdensbasis 
er enormt for disse produktene, 
sa han.
– Verdensmarkedet for påbol-
tede tenner er imidlertid lite og 
vi er jo en mikrobedrift i den 
store sammenheng. Men ved 
å være med på denne messen, 
som sannsynligvis er den vik-
tigste messen i verden, håper 
vi jo at noen utenfra skal få 
øynene opp for oss.  

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Viser tenner Salgssjef Ole Horstad viser stolt frem Intruders tann-
system og nye skuffe. Skuffen han holder på har faktisk gått over 
asom helst med etter bruk, var imponerende lite slitt. 



Pon Equipment AS 

815 66 500

www.pon-cat.com

© 2004/2010 Pon Equipment & Power Systems All Rights Reserved. Pon, CAT, CATERPILLAR, their respective logos and “Caterpillar Yellow”, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Pon and 
Caterpillar and may not be used without permission.

OPPLEV FORSKJELLEN...
Cat 8-tonns beltegravere har i mange år vært blandt de mest solgte maskinene på det norske markedet. Her er 
noen av årsakene til populariteten til Cat 307D og 308D CR (korthekk):

        kompakt nok til å transporteres med en vanlig lastebil. 

TM-motorteknologien utviklet av Caterpillar. 
.

Nå leveres også 8-tonns beltegraver med veltesikker hytte. 

Ta kontakt med våre selgere for å oppleve forskjellen!

Oslo/ Akershus   Jon Granlund   909 77 196

Oppland    Tord Pettersen   907 39 686

Hedmark    Kai Ronny Løvtjernet 916 03 209

Østfold/Follo   Ivar Holth   907 84 039

Buskerud   Kjetil Deinboll   415 99 719

Vestfold/Telemark   Espen Brekke   908 34 880

Rogaland   Paul Moi   905 83 115

Hordaland/Sogn og Fj. Rune Ask   909 72 449

Agder/Telemark vest Vidar Flaa   977 79 697

Trøndelag   Geir Sandvik   907 71 622

Møre og Romsdal   Karstein Yttervik   950 86 206

Nordland   Per-Gunnar Hansen 994 02 555

Troms/Finnmark   Thorbjørn Sommerbakk 901 23 297

Vegvedlikehold  Vidar Jansen   954 55 980
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– Ingen lanserer så mange nye 
maskiner her som det Hyundai 
gjør, sa en fornøyd Knut Tan-
gen, daglig leder hos den nor-
ske forhandleren Hymax.  
– Vi har 20 splitter nye mo-
deller her, både beltegravere, 
hjulgravere og hjullastere, 
hvorav de fleste er i den helt 
nye 9-serien. Med disse nye 
maskinene på plass kan vi 
virkelig begynne å konkurrere! 
slo han fast.

9-serien
Gravemaskinene i 9-serien, 
som er fra 1,6 til 52 tonn, er 
utviklet blant annet med tanke 
på komfort, brukervennlig-

het og lavere drivstofforbruk. 
Hyundai styrker med dette sin 
posisjon betraktelig, ifølge 
Tangen.
– Hyundai har alltid vært for-
bundet med gode, driftsikre og 
muligens litt trauste maskiner, 
men kanskje ikke så fancy som 
enkelte av konkurrentene. Men 
med lanseringen av 9-serien 
tar vi opp kampen – og det til 
de grader! Det kan på en måte 
sammenlignes med person-
biler; se hvor mye som skjer 
med Hyundai der, sa han.  
– Hyundai har kanskje vært 
noe undervurdert tidligere. 
Selskapet er imidlertid meget 
dynamisk, og tar nå et enormt 

steg fremover med 9-serien, 
ikke minst når det gjelder 
kjørekomfort. Ved å lansere så 
mange nye modeller samtidig, 
viser Hyundai at selskapet 
akter å være i god posisjon når 
markedet åpner seg igjen.

Ingen krise lenger
For at markedet er i ferd med 
å bli bedre er Tangen ikke i 
tvil om, selv om han ikke tror 
Klondyke-tilstandene fra tidlig 
2008 vil gjenta seg med det 
første.
– Etter de tre første månedene 
i år føler jeg at markedet er 
tilbake på 2005-nivå igjen. Det 
er lavere enn det var på topp, 

men vi kan heller ikke snakke 
om noen krise lenger, sa han.
– I uke 41 og 42 i 2008 snudde 
markedet over natta. Det var 
som en rullgardin ble dratt 
ned. Det tar nok en god stund 
før markedet kommer opp på 
det nivået igjen. Jeg tror vi er 
i ferd med å flate ut på ca. 80 
prosent av 2008-nivået.

Kubota
Det er imidlertid ikke bare 
Hyundai Hymax er forhandler 
for. Ifølge Tangen er Hymax 
Norges femte største leveran-
dør av nye anleggsmaskiner, 
og gjennom sitt agentur for 
Kubota er selskapet aller størst 

”INNERNIER” FRA 

De store maskinprodusentene benytter alltid Bauma-messen til å lansere nye 

som kunne skilte med, som avduket sin nye 9-serie.
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HYUNDAI

1 Tilfreds En fornøyd Knut Tangen foran en av hjullasterne i den splitter nye 9-serien.

2 Flest nye Ingen lanserte så mange nye maskiner på Bauma som Hyundai, ifølge Knut Tangen.

3 Størst på minst Som forhandler for Kubota er Hymax Norges aller største leverandør av minigravere.

på minigravere.
– Kubota kommer også med 
nye modeller her på Bauma, 
både en fem-og-en-halv-tonner 
(U55-4) og en fem-tonner 
(U48-4). Disse er en helt ny 
generasjon maskiner, og dette 
er første gang de er vist. Vi 
hadde faktisk et salg av disse 
maskinene allerede før denne 
messen. Verken kunden eller 
jeg hadde sett dem da kjøpet 
ble gjort, fortalte Tangen for-
nøyd.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER
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Anleggsmaskinen møtte en mun-
ter og trivelig gjeng fra Volvo 
Maskin AS på Bauma. Den 23-ti-
mers lange bussturen fra hoved-
kontoret på Mastemyr utenfor 
Oslo så ikke ut til å ha påvirket 
humøret. 
– Halvparten av kundene som 
skulle vært med har kastet inn 
håndkleet på grunn av problemene 

av drøyt 70 personer som skulle 

vært her, så det hele blir jo litt 
amputert. Men vi gjør det beste ut 
av det, sa Knut Grepperud, Jarle 
Bjørløw og Stein Rune Veum.

Nye F-modeller
De største nyhetene fra Volvo var 
nok den helt nye 10-tonns hjullas-
teren L50F.
– Alle hjullastere er nå F-modeller, 
fra den minste på 4,3 tonn til den 
største på 56 tonn. L50F, som 

VOLVO VISTE VEI
Med en tredjedels messehall, et stort uteområde 

og et imponerende show var Volvo godt synlig på 

årets Bauma. Den svenske storheten hadde ikke 

all verdens nyheter å skilte med denne gangen, 

men noen nye maskiner og et nytt system for 

drivstoffbesparelse ble trukket frem fra ermet.
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lanseres her, er under introduksjon 
hjemme i Norge nå, og vil nok bli 
brukt som en servicemaskin/brøy-
temaskin. Vi tror den kommer til å 
bli populær til brøyting blant min-
dre norske entreprenører, fortalte 
produktsjef Knut Grepperud.  
Også L20F, L25F og L45F ble vist 
frem på messen.

Nye C-modeller
Når det gjelder Volvos gravere, 

er nå alle blitt C-modeller, fra 
den minste på 1,5 tonn til den 
største på 70 tonn.
– De siste som var igjen, var 
de minste modellene, sa Grep-
perud, nemlig EC18C (1,8 
tonns minigraver) og Volvo 
EC20C (2,0 tonns minigraver).  
I tillegg ble komprimeringsval-
sene SD115DX (11,5 tonn) og 
Volvo SD130DX (13,0 tonn) 
lansert.

Optishift
Volvo lanserte også et nytt sys-
tem for drivstoffbesparelse på 
Bauma, som kalles Optishift.  
 – Optishift er en drivlinje utvi-
klet for å øke førerkomforten, 
samtidig som man oppnår en 
innsparing i drivstofforbruket 
på opp til 15 prosent, fortalte 
Greppeud.
– Dette er et betydelig skritt 
fremover i Volvos bestrebelser 

på å redusere både drivstoffor-
bruket og miljøpåvirkningene, 
mens den høye produktiviteten, 
komforten og maskinens tilgjen-
gelighet opprettholdes.  Op-
tiShift leveres nå på alle marke-
der på Volvo L150F, L180F og 
L220F hjullastere. 

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

L50F (Fra v.) Stein Rune Veum, Jarle Bjørløw og Knut 
Grepperud viser fornøyd frem den helt nye hjullasteren L50F.

L25F Salgs- og produktsjef
Jarle Bjørløw foran hjullasteren  
L25F, som erstatter L25B

SD130D Produktsjef Knut Grepperud 
viser frem valsen SD130D, som er en 
oppgradert modell.

Elg Volvo hadde et 
omfattende uteområde, 

som blant annet inkluderte 
et elgfareskilt, som tyske 

turister i Skandinavia er kjent 
for å sette pris på.
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John Deere Forestry AS

1270E
Det sterkeste utgangspunktet

Med egenskaper som gir nytt liv i et slitent begrep.
Alle vil være som John Deere 1270E- fleksibel! I sin femte genrasjon er denne 

hogstmaskinen sterkere i både motor, kran, aksler, samt forbedret på mange 

andre punkter.

Grunnkonseptet er alikevel det samme: 1270E er hogstmaskinen som blir til det 

du gjør den til. Den er enkel å tilpasse til både sluttavvirkning og tynning. 

CH7-kranene finnes i tre lengder, valget av aggregater er mange. Den gode 

andrehåndsverdien er også ytterligere et pluss for deg som 1270E- kunde.

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

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

®

®
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– Vi har en stor mengde nyheter 
som blir sluppet her på Bauma. 
Det er nesten utrolig at det har 
blitt satset så mye i de tidene vi 
har vært gjennom, fortalte Paul 
Håkon Endresen, salgssjef for 
Doosan og Bobcat i Rosendal 
Gruppen, før han ga Anleggs-
maskinen en omvisning på Doo-
san og Bobcats stand.

Nye Bobcat-serie
– Bobcat har alltid vært i tet 
når det gjelder kompaktlastere. 
Nå har det kommet en helt ny 
generasjon maskiner med større 
kapasitet enn tidligere; S630 og 
S650 på hjul og T630 og T650 
på belter, sa Endresen.
– De største fordelene med 
denne nye serien dreier seg om 
komfort, ytelse og servicetil-
gang.
Vinduene blitt større, som fører 
til bedre sikt til alle sider, også 
oppover, og ned til hjulene eller 
beltene. Videre har maskinene 
fått overtrykkshytte, som i prak-
sis betyr at ikke noe skitt kom-
mer inn. I tillegg har det blitt så 
lavt støynivå inne i hytta at det 

også er installert radiokommu-
nikasjon der. Det var ikke mulig 
tidligere. Nøkkelfri oppstart har 
de også fått, og det er det kun 
Bobcat som har. Det handler jo 
om tyverisikring – som vi i Ro-
sendal vet er viktig etter tyveriet 
vi hadde i fjor.

Imponerende markedsandel
Bobcats slagord ”one tough 
animal” lever i beste velgående, 
skal vi tro Endresen. 
– De nye maskinene har fått fullt 
integrerte hurtigkoblinger i laste-
armen. Det er i praksis ingenting 
som kan ødelegges – alt er be-
skyttet. Og bakerst på maskinen 
er det et åtte millimeter tykt 
ståldeksel, som beskytter mot 
støt. Bobcat er et vanvittig artig 
produkt å drive med. Vi startet å 
selge Bobcat i fjor, og allerede 
har vi 50 prosent av markedet 
for kompaktlastere. Vi forventer 
etter hvert å komme opp i 60 
prosent.

Tilpasset store mennesker

modeller av rundomsvingende 

VÅRSLIPP FOR 
ROSENDAL

Rosendal Gruppen, som er norsk forhand-

ler for både Doosan, Bobcat og JCB, hadde 

mye nytt å vise frem på Bauma 2010.

TR40250 Salgssjef Paul Håkon Endresen foran 
den største av Bobcats nye rundtomsvingende 
teleskoptrucker, TR 40250.
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teleskoptrucker, noe Bobcat ikke 
har hatt tidligere. Den største 

tonns løftekapasitet og 25-meters 
løftehøyde. Bobcat kunne også 
skilte med en ny 5 ½ -tonns 
minigraver; E50.

service og ikke minst har den 
en stor hytte – en av de største 
på markedet. Den bærer preg av 
at den er laget for store folk, og 
det er jo helt klart en fordel for 
mange. Den første E50 kommer 
til Norge i månedsskiftet mai/
juni, fortalte han.

Doosan
Doosan hadde også en del nyhe-
ter å vise frem. En splitter ny hy-
bridgraver, som kommer på det 
japanske markedet mot slutten 
av året (se egen sak side 48-49), 
var kanskje den mest spennende. 
Videre ble DX 235 LCR vist 
frem for første gang i Europa. 
– Vi lanserte DX 140 LCR på 

Vei- og Anleggsmessa i fjor, og 
det var den første korthekkende 
maskinen fra Doosan. DX235 
LCR er storebroren, og den skal 
være klar for det norske marke-
det etter ferien, sa Endresen.
– Maskinen har fått veldig god 
omtale for sin stabilitet. I tillegg 
har den veldig god servicetil-
gjengelighet. Målet er å kunne 
komme til mest mulig mens man 
står på bakken, slik at man skal 
slippe å klatre.

Nytt segment
Også teleskoptrucken DT 160 
(leveringsklar i Norge fra 4. 
kvartal i år), gravemaskinen DX 
380 LC (som tetter gapet mellom 
35- og 42-tonnsmaskinene) og 
gravemaskinen DX 700 LC ble 
vist frem på Doosan-standen.
– DX 700 LC er en 70-tonner 
som i norsk utførelse, med egne 
skuffer etc., vil bli en 75-tonner. 
Dette er et helt nytt segment 
Doosan går inn i. Tidligere var 

T650 En ny generasjon kompaktlaster. E50 Den nye 5 ½ -tonns minigraveren E50 kommer til Norge i 
månedsskiftet mai/juni.

 DX700LC Den helt nye 70-tonneren DX700LC som i 
norsk utførelse vil bli en 75-tonner.
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DX 520 den største vi hadde, så 
dette er et stort sprang opp, sa 
Endresen. 

JCB
JCB kunne også vise til noen ny-
heter på Bauma. Blant annet en 
ny åtte-tonns gravemaskin med 
bomsving (8085 ZTS), multilas-
terne 515-40 og 527-58, telesko-
plasteren 550-80 og TM22, en 
hjullaster med teleskopbom. 
– Vi har tro på å kunne selge 
en del av 515-40, en kompakt, 
liten maskin med veldig romslig 
hytte, som løfter 1500 kilo på 
4 meters høyde, sa produktspe-

sialist Olav Haver i Rosendal 
Gruppen.
– Når det gjelder 550-80, er det 
ikke mange teleskoplastere som 
har 5-tonns løftekapasitet. Det er 
fortsatt en veldig kompakt mas-
kin, som nok blir veldig aktuell 
for avfallsbransjen. Det samme 
kan sies om TM22, som er basert 
på 6-tonns hjullasteren 409. Den 
har en topphastighet på 40 km/t 
og løfter 2,2 tonn.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

DX235LCR Korthekkede DX235LCR er storebroren til DX140LCR og 
skal være klar for det norske markedet etter ferien.

TM22 Teleskoplasteren TM22, som er basert på 6-tonns hjullasteren 409, 
blir nok aktuell for avfallsbransjen, tror produktspesialist Olav Haver.
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Ti av de flere enn 30 maski-
nene som ble vist på Hitachi-
standen var nye, anført av 
Europa-debuten for giganten 
ZW550 som topper den nye 
hjullasterserien. Den blir 
gradvis komplettert til i alt 

12 modeller fra 5,1 til nær-
mere 50 tonn. Vi nevner de tre 
Bauma-debuterende hjullas-
terne ZW65, ZW75 og ZW95, 
ifølge Hitachi selv i første 
omgang mest interessante i 
Norge i og med at de er laget 

med tanke på Vest-Europeiske 
behov. Alle ZW-modellene 
kommer etter samarbeid med 
Kawasaki.

ZW65-motoren yter 45,6 
kW, maskinvekten er 5,1 tonn 
og skuffekapasiteten på 700 
liter. ZW75 veier ett tonn mer, 
motoren er identisk og skuf-
fen tar 850 liter. ZW95 skjuler 
53,1 kW under motorlokket, 
mens maskinvekten øker til 
6,3 tonn og skuffekapasiteten 
så vidt passerer en kubikkme-

ter (1,05 m3)
Minigraverne i den nye 

serien U-3 som erstatter U-2, 
var også viet mye plass på 
Bauma. De tre nyeste ligger 
midt i serien; ZX29U-3 (3,0 
tonn) ZX33U-3 (3,3 tonn) 
og ZX38U-3 (3,8 tonn), med 
skuffekapasiteter på 80, 90 og 
110 liter. Maskinene kan fås 
med hytte eller veltebøyle, og 
er spesielt innrettet mot opp-
drag på små og trange bygge-
plasser. Ny betjening av kon-

HITACHI MED FULL
BREDSIDE

Blant de største maskinprodusentene var det få 

som viste like stor bredde og like mange nyheter 

Størst Hitachi ZW550 er størst i en serie på 12 nye hjullastere.
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trollknapper og spaker, lyse og 
trivelige hytter innvendig og 
lavt støynivå skal gagne fører-
ne av disse maskinene, ifølge 
Hitachis egne opptegnelser.

Cat-debut med Steg IIIB
Cats aller første beltegraver 
(336E) med Steg IIIB-motor 
(USA: Tier 4 Interrim) fikk sin 
debut på Bauma, sammen med 
den enda mye større 374D, 
som fortsatt leveres med IIIA-
motor. Det er fortsatt tid igjen 
før også denne motorstørrelsen 

krever steg IIIB i utslippskra-
vene.

336E går dermed helt i 
bresjen for E-serien som et-
ter hvert skal forene alle 
Cat-graverne med den nyeste 
motorgenerasjonen. Maskinen 
erstatter 336D, veier 36 tonn 
og C9-motoren yter 236 kW 
tilsvarende 18 prosent mer enn 
forgjengeren. Motorytelsen 
rammes av grensene for Steg 
IIIB-kravene som gjelder fra 
neste år av, og maskinen har 
derfor et større ytre enn for-

gjengeren på grunn av plass-
krevende installasjoner for å 
klare de innskjerpede utslipps-
grensene for blant annet NOX 
og hydrokarboner.

Cat går dessuten god for 
bedre drivstofføkonomi ved at 
336E oppgis å flytte mer ma-
teriale per liter drivstoff enn 
336D klarte.

Kjempen Cat 374D veier 
70,7 tonn og skal levere bedre 
ytelser enn ufasede 365D. 
Også her yter C15 Acert-
motoren 18 prosent mer effekt 

(355 kW). Nytt for begge 
maskinene er forbedret fø-
rermiljø, støykrav i henhold 
EU-reguleringer og sikt i tråd 
med ISO-spesifikasjoner. Økt 
motorytelse gir også økt hy-
drauliktrykk og dermed også 
bedre kapasiteter for bom, 
stikke og skuff.

Tre nye på hjul
De fleste maskinprodusentene 
viste helt nye hjulgraver-
modeller. New Holland var 
endelig klare for å vise sine 

Ny på hjul Vanligvis må det større hjulmaskiner til enn den nye 
Komatsu 148-8 for å bli utstyrt med åtte hjul.

Tjuvstart Svein Olav Arnesen i ABS Maskin viste den nye Takeuchi 
TB1160W hjulgraver allerede for et år siden.
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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!

tre lenge bebudede WE 150 
Compact, WE170 Compact og 
WE190, alle med leddet bom. 
Maskinene veier henholdsvis 
15-16,5 tonn, 16,8-18,5 tonn 
og 18,4 – 20,5 tonn, størrel-
ser som ifølge New Holland 
dekker 75 prosent av behovet 
for denne typen maskinbruk i 
Europa.

New Holland har satset 
på bedret betjening med nye 
joystikker som gir lange beve-
gelser med bedre kontroll og 
mindre risiko for musesyke. 

Separat betjening av skjær og 
støtteben skal også gi føreren 
bedre manøvermuligheter i 
vanskelige posisjoner, og lavt 
tyngdepunkt bidrar ytterligere. 
Bedre sikt til alle kanter, svært 
god atkomst til hytta og lett 
tilgjengelige servicepunket 
er andre momenter som New 
Holland setter sin lit til med 
den nye maskinserien.

For øvrig skal stabilitet, 
pålitelighet og høyest mulig 
ytelse ligge i bunnen av mas-
kinkonstruksjonene. Motorene 

yter henholdsvis 90-121 kW, 
105-141 kW og 118-159 kW.

I tillegg har alle tre nykom-
merne ROPS-hytter som tåler 
alle fastsatte krav, også i til-
felle 360 graders rundvelt.   

Ny 8-hjulsgraver
Komatsu slo selvsagt skikkelig 
på stortromma med den nye 
hybride beltegraveren (se an-
nen artikkel), men viste også 
den helt nye 8-hjulsgraveren 
PW148-8 (14,4-15,4 tonn) 
med kort hekk og mange valg-

muligheter innen utstyr og til-
behør. Oppgitt svingradius er 
beskjedne 1,85 meter og mo-
toren yter 86 kW. Også denne 
maskinen (som absolutt det 
store flertallet på Bauma) var 
utstyrt med Steg IIIA-motor, i 
og med at nye utslippskrav for 
den første serien motorytelser 
ikke gjelder før fra januar 
2011.

De 8 hjulene som er mon-
tert parvis i hvert hjørne av 
undervogna skal gi eksepsjo-
nelt god stbabilitet både under 

Mer på hjul New Holland viste tre nye hjulgravere, her WE 150 Compact og WE170.



ANLEGGSMASKINEN 5-201066

Tlf.: 41 78 40 40  Fax: 32 83 24 81  
Konnerudgt. 73, 3046 Drammen
E-mail: malleus@malleus.no
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Ta kontakt for informasjon og tilbud:

Konkurransedyktige priser!
Dette er en del av vårt sortement

PLB, 4 str. 
fra 185kg - 950kg, 
2-18 tonns graver.

Godt egnet til fortanning 
av asfalt. Stort utvalg i 

freseutstyr fra Simex.

20 str. fra 120kg - 7000kg, 0,8-90 tonns graver. Eneste leverandør med 3 års garanti.

Bløtt underlag?

Unngå ødeleggelser, bruk kjøre-
plater i resirkulert polyethylene, til  
å gå på eller som underlag for 
gravere og lastebiler. Flere størrelser  
fra 23-77kg, tåler store belastninger.

VF, 4 str. fra 1100 - 3400kg, 
12-50 tonns graver. Beskyttet 
sylinder, enkelt utskiftbare 
slitedeler.

MT, 9 str. fra 
390 - 5500kg, 
3-70 tonns graver 
Multisaks, 6 forskj.
verktøy bla. Stålklipping, 
betongknusing og 
spesialkjeft for store 
trær/røtter.

FP, 8 str. fra 
1250 - 7400kg, 
fra 12-100 tonns 

graver. Speed valve, 
360o rotasjon, enkelt 
skifte av slitedeler.

FB, 3 str. fra 2900 - 5500kg, 
18-55 tonns graver 20 - 60m3 
ved 20 - 130 mm størrelse 
på knust masse..

Alle VTN 

produkter er 

produsert i 
          

400

R50 Tømmerklo, 8 str. 
fra 115 - 1000kg. Steinklo/rivningsklo fra Rozzi og VTN, 

25 str. fra 140 - 4000kg. Med og uten 
rotasjon, også for tunge løft.

SR, 5 str. 490 - 2400kg, 
6-35 tonns graver. Stor sik-
teflate, trommel med åpning 
20x20mm - 80x80mm.

KH, 4 str. fra 400-1250kg, 
bredde 1,3m - 2,5m + sidekost. Eneste 
maskin med Ø900mm hovedbørste for lengre 
skifteintervall og perfekt sluttresultat.

AH, 6 str. 
fra 320kg - 550kg, 

bredder fra 1,6m - 3m.

KAH, 7 str. fra 500kg - 1850kg, bredder fra 
1,6m - 3m. Ideel for store områder med mye 
sand, skrap eller biter av planker og betong.

graving og transport langs vei. 
Max rekkevidde oppgis til 9 
meter, max gravedyp til 5,75 
meter og max løftekapasitet til 
5,5 tonn. Standard skuffevo-
lum er 550 liter.

Ny hos Komatsu var også 
hjullasteren WA150PX på ni 
tonn, konstruert for bruk av 
redskaper til det aller meste 
innen både anlegg og industri.

”Gammelt” Takeuchi-nytt
Japanske Takeuchi brukte 
Bauma-messen som introduk-
sjonssted for sin nye og hittil 
tyngste gravemaskinmodell, 
TB1160W hjulgraver, husker 
de fleste at Svein Olav Arne-
sen i ABS Maskin AS viste 
prototypen allerede på Vei og 
Anlegg på Hellerudsletta for 
ganske nøyaktig ett år siden.  
Også denne er utstyrt med 8 
hjul i par.

Oppgitte spesifikasjoner 
for prototypen og den som nå 
er vist poå Bauma er for en 
stor del helt sammenfallende, 
med oppgitt tomvek til 14,6 
tonn, motoreffekt til  92 kW, 
40 km/t transpoerthastighet, 
tre sett ekstra hydraulikk og 
hengerfeste som standard. 
Svingradius oppgis til 2.06 m, 
rekkevidden til 8,9 m og gra-

vedypet til 5,56 m. Maskinen 
har leddet bom.

Goodyear benyttet Buma til å 
proklamere produksjon av 63 
tommers radialdekk i fjerde 
kvartal i år på grunn av stor 
etterspørsel. Dekkdimensjo-
nene 59/80R63 og 53/80R63 
kommer i henholdsvis E3- og 
E4-mønster, vil veie opptil 5,4 
tonn per stykk og er tilpasset 
det største av alt som krab-
ber og går av gruvetrucker. 
Dekkprodusenten introduserte 
også en ny serie hjullasterdekk 
i L5 (RL-5K) i mer folkelige 
dimensjoner med både hel-
mønster, halvmønster og slick 
for å kunne møte varierende 
arbeidsforhold. Dekkene skal 
være klassifisert som et  High 
Stability-produkt med tyde-
lig merking på sideveggen. 
Samtidig skal teknologien bak 
dekket sørge for særdeles god 
motstandsdyktighet mot kutt-
skader.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I RUNAR F. DALER/
LEVERANDØRER

50/50 Goodyear viste en ny serie L5-dekk i tre mønstervarianter. Her 
halvslick-utgave.
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Maskinentreprenør Svein 
Tyreng AS på Nesodden har 
lenge hatt inntak av lærlinger 
høyt oppe på kjøreplanen, men 
uten at det alltid har lykkes 

å få i stand en kontrakt. Ho-
vedårsaken er at det ikke fin-
nes videregående skoletilbud 
innen anlegg-, fjell- og berg-
verksfagene i Oslo eller i nær 

omegn der bedriften er lokali-
sert. Derfor er det også langt 
mellom kandidater i dette 
området blant skoleelever som 
er ferdige med den teoretiske 

delen av utdanningen sin.
Lærling Morten Hauge er 

imidlertid fra Nesodden, og 
var derfor ikke vond å be da 
det ble spørsmål om å tegne 

-TA GODT IMOT LÆRLING
-

tin Tyreng alle andre bedrifter som jobber med anlegg og bergverk om å tegne kontrakt med lærlingene når 
de kommer og søker om plass.

Oppfordring Året som har gått siden Svein Martin Tyreng (t. 
v.) ble faglig leder for lærling Morten Hauge har vært gjensi-
dig lærerikt. - Tenk langsiktig og ta inn læringer også denne 
sommeren, oppfordrer de to.
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NGENE!
lærlingkontrakt. Svein Mar-
tin Tyreng er faglig leder for 
Hauge og jobber tett sammen 
med det regionale Opplæ-
ringskontoret for anleggs- og 
bergverksfagene (OKAB) 
som har ansvar for at opplæ-
ringsplanen både utformes, 
følges og gjennomføres, og at 
Morten Hauge til slutt kan gå 

opp til fagprøven etter to års 
læretid. 

Anbefaler lærlinger
Nå utover våren og forsom-
meren er igjen mange vide-
regående skoleelever på jakt 
etter ledig lærlingplass innen 
anleggs- og bergverksfagene.

- Hos oss er det snakk om å 
tilby praksis i fagretninger som 
krever to års læretid. Og med 
de erfaringene vi har høstet 
sammen med Morten Hauge 
i snart et år, kan jeg bare an-
befale de mange andre mas-
kinentreprenørene rundt om i 
Norges land til å ta godt i mot 
ungdommene når de kommer 
og spør om plass, sier Svein 
Martin Tyreng som i disse 
dager beslutter om også den 
neste lærlingen blir innen berg-
verk, eller om det går i retning 
av en maskinfører- eller en ren 
vei- og anleggslærling.

Unngår generaltabbe
Opplæringskonsulent Gunnar 
Lia i OKAB Oslo/Akershus/
Østfold viser til det han mener 
er den helt store generaltab-
ben som ble gjort i kriseårene 
1989, -90 og -91, da bedrifter 
i nesten alle bransjer gjennom-
førte noe nær full inntaksstopp 
av lærlinger.

- I de årene mistet anleggs- 
og bergverksbransjene nesten 
en hel generasjon fagfolk. Nå 
har landet igjen vært gjennom 
en slags økonomisk krise, men 
der vi per i dag ser ut til å ha 
vært innom bunnen og er på 
tur oppover igjen. Derfor er det 
om å gjøre å ha et mer langsik-
tig perspektiv på utviklingen, 
og ikke tenke kortsiktig som 
for 20 år siden.

Ingen tvil
Det er viktig å opprettholde et 
jevnt inntak av læringer for å 
unngå glipper i kontinuiteten, 
understreker Gunnar Lia, som i 
år regner med å sikre kontrak-
ter for rundt 30 lærlinger innen 
de anleggsfaglige retningene i 
sine tre av landets i alt 19 fyl-
ker. Antallet er jevnt over det 
samme som tidligere år i denne 
regionen. Totalt har Lia derfor 

ansvaret for rundt 70 løpende 
lærlingkontrakter. 

Til tross for at Morten Hau-
ge er oppvokst på Nesodden 
uten skoler med slikt fagtilbud, 
var han aldri i tvil om i hvilken 
retning han skulle utdanne seg.

Innfridd ønske
Morten Hauger søkte seg til og 
kom inn på Våler vgs i Solør.

- Faren min jobbet med 
sprengning, og har inspirert 
meg til å satse i samme ret-
ning. Jeg hadde utplasse-
ringsuke hos Svein Tyreng AS, 
sørget da for å markedsføre 
meg så godt jeg kunne overfor 
bedriften og lot det samtidig 
skinne gjennom at jeg har stor 
interesse for dette faget. Det 
er en smart måte å sikre seg 
en lærlingplass på, er Morten 
Hauges tips til likesinnede.

Å vise stor interesse for 
faget på skolen er også et godt 
råd å ta med seg for dem som 
skal jakte på lærlingplass. En-
kelte bedrifter holder alltid et 
øye med mulige kandidater.

- Det går også an å få til en 
avtale med en bedrift før sko-
len er avsluttet. Men bedriftene 
er opptatt av at både frammøtet 
og karakterene er gode nok. 
Akkurat det er veldig viktig, 
og gjelder uansett tidspunkt, 
sier Morten Hauge.

Kvalifisert
Veien til fagbrevet er på en 
måte lagt når en lærlingkon-
trakt er på plass. Det sørger 
OKAB-representanten og be-
driftsledelsen for å fellesskap. 
Men lærlingen må delta aktivt 
og selv bidra til å vise at den 
faglige utviklingen går riktig 
vei.

- For Morten Hauges del 
ser veien fram mot fagprøven 
veldig lys ut. Han viser stor 
interesse og tar rett som det er 
initiativ på egen hånd i reelle 
arbeidssituasjoner. I og med 
at sprengning er en del av den 
praktiske opplæringen, er det 
ikke rom for å miste konsen-
trasjonen, men det er lov å 
gjøre feil og det er viktig at 
det er noe å lære av dem, sier 
Svein Martin Tyreng.

Selve sprengningsprosedy-
ren kan ikke Morten Hauge ha 
noe med å gjøre, men når fag-
prøven er avlagt er han også 

-

- Det er ikke mange som 
satser på bergverksfaglig. De 

reparatør. Men det skjer store 
forandringer i lover og regler 
innen sprengingsfaget nå for 
tida. Jeg er spesielt heldig som 
får delta på dette og å være 
i front i prosessen i form av 
seminarer og teoretisk opplæ-
ring i alt det som er nytt, sier 
Hauge.

Bra miljø – god læring
Svein Martin Tyreng og 
Gunnar Lia er enige om at 
lærlingordningen er særdeles 
gunstig for bransjer som krever 
høy kompetanse og stor fag-
lig bredde. Anlegg,- fjell- og 
bergverk er slike bransjer. Og 
godt organiserte bedrifter med 
skikkelig arbeidsmiljø nyter i 
neste omgang ekstra godt av 
lærlingordningen.

- Godt arbeidsmiljø gir 
grunnlag for god læring. Både 
bedrift og lærling trekker veks-
ler på hverandre. Og det bør 
ikke gå særlig lenge før lær-
lingen faktisk bidrar positivt i 
det økonomiske regnskapet og 
dermed den samlede inntjenin-
gen for bedriften, sier Gunnar 
Lia. Men det avhenger av at 
også den aktuelle lærlingen er 
inneforstått med hva en bedrift 
kan forvente. En maskinfø-
rerlærling må for eksempel 

dersom han eller hun blir bedt 
om det. En god fagarbeider må 

- Det gjelder å ikke få nyk-
ker. Lærlingen må kunne se 
helheten for å bli en dyktig 
fagarbeider. Så ta godt i mot 
læringene når de kommer og 
ber om plass. Eller oppsøk 
selv systemet og gi til kjenne 
at dere er på jakt etter lærlin-
ger, oppfordrer Gunnar Lia og 
Svein Martin Tyreng.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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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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slide du mæ 
slarkjitte bolta?*

*sliter du med slarkete bolter?            

Maskiner på byggeplasser blir stoppet av sikkerhetsmessige 

grunner hvis det er mye slark i boltene. Bondura® bolten, som 

er godkjent til å erstatte tradisjonelle bolter, blir brukt for å ta 

opp slarken og dermed redusere kostnader ved reparasjon. Den 

monteres enkelt i felten og forebygger ny dannelse av slark. 

NORGE AS

For et uforpliktende tilbud 
på Bondura® bolten, kontakt oss på 

post@boltnorge.no eller 51 77 20 20
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I hele 2009 ble det avvirket 6,8 millioner kubikkmeter rundvirke på lands-
basis, tilsvarende 1,4 millioner færre kubikkmeter sammenliknet med 

2008.
Men i løpet av senhøsten i fjor og i årets tre første måneder har tenden-
sen snudd merkbart. Bare i mars i år ble det tatt ut 914.000 kubikkmeter 
rundvirke fordelt på gran og furu, en økning som tilsvarer 21 prosent 
sammenliknet med mars måned i 2009. Og i årets hele første kvartal økte 
samlet avvirkning med 14 prosent til nesten 2,3 millioner kubikkmeter 
sammenliknet med de tre første månedene i 2009. Også tømmerprisene er 
i ferd med å innta akseptable nivåer.
- Ja, nå ser det veldig bra ut med tanke på både etterspørsel og priser. For 
egen del har vi hatt et jevnt kjør i hele denne vanskelige perioden fordi vi 
så å si kun driver med tynning, og har dermed klart oss bra gjennom den 
vanskelige perioden, sier Henning Nereng til Anleggsmaskinen.

10 kr/m3 opp
De seneste årene har selskapet som regel tatt ut om lag 10.000 kubikkme-
ter i tynning.
- Men nå som både priser, etterspørsel og aktiviteten i skogen generelt 
øker, og vi samtidig har anskaffet en helt ny spesialhogstmaskin for tyn-

ning, ser vi for oss å klare rundt 15.000 kubikkmeter i 2010.

10 kroner kubikkmeteren fra midt i april.
I tillegg til gode priser også på massevirke sammen med økende etterspør-
sel etter trevirke generelt, gir altså Nereng den nyanskaffede Valmet 901 
TX-hogstmaskinen fra Komatsu Forest mye av æren for at målsettingene 
i år er større enn noen gang basert på drift med bare én hogstmaskin og én 
lassbærer.

Elmia Wood-debut
- 901 TX er spesialkonsruert med tanke på tynning. TX står for ”Thinning 
Expert”, har jeg fått vite. Jeg så maskinen da den ble presentert for første 
gang på Elmia Wood i fjor sommer, og fant raskt ut at den hadde egenska-
per som passer driften vår veldig bra. Vi var likevel i markedet for å skifte 
ut vår velbrukte Valmet 901.3, og valgte den nye 901 TX-maskinen etter å 

-
met, og ser fordeler ved å holde oss til et og samme fabrikat med tanke på 
opplæring og utnyttelse av egen kompetanse på et maskinmerke.

kun ham selv og maskinfører Christian Høgberget som ansatt. I løpet av 

FULL VÅRLØSNING I S
Daglig leder Henning Nereng og maskinfører Christian Høgberget i Aktiv Skogpleie AS konstaterer 

at kjøpet av Norges første eksemplar av Valmet 901 TX hogstmaskin for tynning stemte svært godt 

i forhold til økning av både etterspørsel og priser på massevirke.

Først ute Christian Høgberget (t. v.) og Henning Nereng 
foran Norges aller første eksemplar av Valmet 901 TX 
som er utviklet spesielt for tynning.



NÅR KVALITET 
OG

SERVICE TELLER

NYHET:

Serie-3 MINIGRAVERE 
fra Hitachi

ZX18-3
1,9 tonn
199.000,-

ZX38U-3
3,9 tonn
345.000,-

ZX52U-3
5,3 tonn Zerotail

427.000,-

Priseksempel:

*priser eks mva 
Inkluderer skuff og HK-feste 3000 timer/3 års drivlinjegaranti.

Ta kontakt med din lokale selger 
eller vår minigraveransvarlig Kjell Sørensen 91 33 24 53 

for mer informasjon

www.nanset.no

SKOGEN
våren vil imidlertid Nereng trolig ansette en maskinfører til – fortrinnsvis 
en lærling han har i kikkerten – og øke til toskiftsdrift med den nye hogst-
maskinen.

Økt kapasitet
Nyanskaffelsen ble satt i drift midt i februar og skal allerede ha vist at den 
byr på mye større kapasitet enn 901.3-hoggeren med Valmet 945-aggregat, 

langt med TX’en er utført i bestander godt oppe i høyden på Totenåsen i 

- Fysisk er maskinen ikke særlig mye større enn 901.3, og har derfor be-
holdt smidigheten sammen med mye større hjul kombinert med sterkere 
motor, kraftigere kran med lang rekkevidde og Valmets 350-aggregat med 

-
ning. Det er for tidlig å tallfeste nøyaktig hvor stor produksjonsøkning 
vi oppnår, men alt går mye raskere unna også fordi den sterkere motoren 
driver en kraftigere hydraulikkpumpe som igjen leverer merkbart bedre 
ytelser enn i 901.3, sier Høgberget.

På gjerdet

de resterende ti for lokale allmenninger. På grunn av den gjennomgående 

sittende en god stund på gjerdet før de bestemte seg for å slå til med ny 
hogstmaskin.
- Dersom det ikke hadde kommet tegn som tydet på at markedet ville 
bedre seg hadde vi nok utsatt innkjøpet en stund til. Akkurat nå ser det ut 
til at vi til slutt traff blink med tanke på markedsutviklingen, sier han.

per kubikkmeter fra 16. april med varighet i første omgang ut hogstperiode 
7 til 15. juli, tar han som enda et nytt tegn på at bunnen etter alt å dømme 
er passert for godt innen skogbruksnæringen. Ifølge tømmersjef Bjørn 

konkurransen etter virke til biobrensel er i ferd med å hardne til.

Tekst og foto
I

Faset inn Valmet 901 TX har større hjul, lenger og kraftigere kran, 
høyere motoreffekt og et mer effektivt aggregat enn 901.3-modellen 
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Eksakte salgstall for skogsmaskiner her til lands eksisterer ikke, 

lassbærerne i fjor med 27 prosent fra året før. Og hos broderfolket 
i øst beholdt John Deere førsteplassen på salgsstatistikken for 
lassbærere.
Mens norske importører og forhandlere av skogsmaskiner skygger 
unna alt som heter føring av statistikker eller andre former for 
offentlighet omkring omsetning av hogstmaskiner og lassbærere, 

den svenske offentlighetsloven og byr derfor på full åpenhet 
omkring både antall solgte maskinenheter og fordelingen de enkelte 

produsentene imellom. På samme måte som alle tilsvarende data for 
registreringspliktige kjøretøyer er det i Norge.

Toppåret 2007

prosent i forhold til 353 enheter i 2008. 353 maskiner er like mange 

rundt 75 millioner kubikkmeter nedfallsvirke. Behovet for utkjøring 
var enormt.
Men det absolutte toppåret for svensk lassbæreromsetning var 2007, 

Omsetning av hogstmaskiner er som i Norge heller ikke statistikkmat 

OPPSVING I
SKOGSMASKINSALGET
Etter den sure svie kommer den søte kløe, heter det. Pilene for 

skogsmaskinsalget peker i alle fall oppover igjen etter et heller labert marked i 

kriseåret 2007, skal vi tro svenske statistikker. Og oppgangen gjelder angivelig 

for det norske markedet også.

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

BouwMachines i 2008.

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

gjennomsnittet av konkurrentene. 

Besøk vår nettbutikk

- www.nansetshop.no

TESTVINNER

ZX140W-3

i 2009 til at konkurransen maskinprodusentene imellom ble skjerpet, 
ifølge svenske Elmia AB, men uten at det førte til de helt store 
forandringene i markedsandeler produsentene imellom.

Antall og prosenter

solgte lassbærere tilsvarende en markedsandel på 37,2 prosent. Året 
før leverte John Deere 126 nye lassbærere, og i 2007 hele 167 nye 
maskinenheter som ga en markedsandel på hele 43,7 prosent.
Ponsse klatret i 2009 opp til andreplass med 39 nyregistreringer, og 

maskiner og 14,7 prosent markedsandel.
Komatsu Forest på fjerde plass leverte i fjor 31 nye lassbærere, og 
falt med det fra en solid andreplass i 2008.

i antall solgte maskinenheter, og klatret et nytt hakk oppover 

holder på sin side et jevnt nivå med tidligere salg på rundt 20 
enheter i snitt med en markedsandel i 2009 på 6,2 prosent.
Og starten på 2010 viser en stabil og mer positiv utvikling, stadig 
ifølge Elmia AB.

Ulike strategier

i det svenske lassbærermarkedet, og tror samtidig at den negative 
trenden nå er i ferd med å snu til noe langt mer positivt. At Komatsu 
Forest dalte på listene i fjor mener han skyldes selskapets valg av 
strategi i kriseåret.
- Totalantallet solgte skogsmaskiner i Norge i 2009 endte på rundt 
60, hogstmaskiner og lassbærere inkludert, men vi venter en 

i alle fall et betydelig oppsving i maskinmarkedet i år. Alle piler 
peker oppover. Optimismen er på plass igjen i denne viktige 

skyldes at skogsentreprenørene helt plutselig har inntatt nye 

forholdt seg til krisen. Produsenter av skogsmaskiner driver 
virksomheten svært forskjellig. Noen produserer det meste 
selv, andre kjøper inn det meste fra underleverandører. Jeg tror 
markedsandelene i 2009 gjenspeiler bevisste endringer av strategier 
gjennom kriseåret, og at de vil fordele seg mer som ”normalt” igjen 

Tekst og foto
I

Nyregistrerte lassbærere/markedsandel
Sverige 2009/2008

Produsent 2009 % 2008 %

John Deere 96 37,2 126 35,7
Komatsu 31 12 92 26,1
Gremo 29 11,2 26 7,4
Ponsse 39 15,1 34 9,6

Andre 9 3,5 3 0,8



Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra 
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.MASKINELT TILBAKEBLIKK
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-
ler moderat, og asfalten var et 
kostbart materiale. I 1960 ble 
etterkrigsfenomenet bilrasjone-

økte raskt og mye. Og med 
dette vanskeligere forhold 
med økt slitasje og skader på 
grusvegene. Med utslag som 
støvutvikling, dannelse av ”vas-
kebrett”, slaghull, søle og en 
årviss teleløsningsperiode.
Til tross for pass og vedlike-
holdsinnsats ble det erfart et 
vesentlig behov for en storstilt 
forbedring av grusveiene. Men 
med beskjedne budsjetter, 
trengtes behandling av mye 
veidistanse for pengene. Her 
kom erfaring og resultater med 

en utvikling i vårt naboland til 
hjelp fra det svenske Vägver-
ket.  Dette var oljegrus-teknik-
ken, en rimelig løsning for et 
forbedret grusdekke.

Lastebil og slodd
Dette ble først prøvd i Norge 
i 1960. Materialet oljegrus ble 
produsert av utørket naturgrus, 
stedlige forekomster, blandet 

veiolje, et oljeprodukt med en 
likhet med fyringsolje. Med 
tilsetting av et vedheftingsmid-
del, amin. Veioljen og aminet 
måtte varmes opp før tilsetting 
og blanding.
Den produserte oljegrusmas-
sen ble i tidlig fase lagt ut med 

slede (slodd) etter lastebil. 
Massen kunne også lagres før 
bruk. I tidlig fase med oljegru-
sen var det lagt opp til at etter 

komprimere dekket. Et olje-
grusdekke av veiolje tok noe 
tid for å feste  seg. Etter en tid 

-
holdes ved høvling med veihø-

-
sjon, utlegging og vedlikehold, 
var blitt utarbeidet.

Frontrutas skrekk

noen år” vil huske ulemper i en 
periode etter leggingen med til-
skitning fra oljen mot bilene og 
ellers i lokalmiljøene, og slag 

og sprut fra gruspartikler under 
kjøringen. Med dårlig resultat 
for atskillige frontruter.
Til tross for slike ulemper re-
presenterte oljegrusdekkene en 
stor forbedring for den økende 

stand var et godt steg mot fast 
dekke. Veistrekningene som 
skulle legges skulle ha klar-
gjøring, med visse forarbeider. 
Etter innledningen som nevnt i 
1960, utviklet bruken seg raskt 
i løpet av få år.

Videreutvikling
Veivesenet i fylkene gikk i gang 
med metoden, med anskaffelse 
av utstyr, som oljegrusverk, og 
opplæring i metode og utstyr.  

OLJEGRUSVERK
Oljegrusverkene representerer en epoke med forbedring av norske grusveier 

på 1960- og 1970-tallet. Asfaltdekker var gjennom en lengre periode kommet i 

bruk i bygater og på enkelte innfartsveier til byene. Den helt overveiende del av 

veinettet utenom dette var grusveier.
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Det kan nevnes at i 1969 som 
var et toppår, ble lagt 1.230 km 

-
tet var da vel 24.000 km, og 
andelen av dette med grusdek-
ker var da kommet under 50% 

i samtlige fylker, og veivesenet 
disponerte 18 egne oljegrus-
verk.
Både med dekkematerialet og 
metoden skjedde det videre-
utvikling. Veioljen ble tilsatt 
asfaltolje (asfaltanriket), og 
senere erstattet av andre asfalt/
bitumentyper. Utlagt produkt 
nærmet seg asfaltdekke. Utleg-
gingen gikk over til bruk av 
asfaltutlegger, og bruk av vei-
vals, best med gummihjulsvals. 

For å benytte de nyere material-
typene, ble en del verk tilleggs-
utstyrt med grustørke.

Svensk alt sammen
De opprinnelige oljegrusver-

vedkommende av det svenske 
fabrikatet Oredsson. De hadde 

time. Noe som ved normaltyk-
kelse ved utlegging i to lag og 
veibredde 6 m, resulterte i 600-
700 m vei per dag.
Verket besto av hovedkompo-
nentene grussilo, innmatingssi-
lo med blanderen (blandetrau), 
oljetank og aminbeholder begge 
med oppvarmingsenheter, og 
ferdigvaresilo. Videre, nødven-

dige transportører, vektsystem 
og elektrisk sentral. Blanderen 
er en kontinuerlig blander med 
2 aksler med skovler/blande-
blader.

Lagret ved museet
Ved utviklingen av materialene 
og utstyret som kort nevnt, er 
verkskapasiteten betydelig økt. 
Av verk som ble levert senere 

Museets oljegrusverk kommer 
fra Akershus, etter å ha blitt tatt 
ut av driften der. Dette er av 

-
nelig fra 1961. I sin driftstid 

-
dert blant annet med grustørke 

(tørketrommel), og kapasiteten 

-
ponentene av verket er lagret 
ved museet, men for tiden ikke 
oppstilt som ved drift.

teksten, viser et oljegrusverk i 
drift i Oppstad i Hå kommune 

-
standsnr. 2250, for hovedkom-
ponenten blandeverket, med 
videre nr. for de øvrige større 
komponentene.

Tekst I
Foto I

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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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

Stand B 15 - 16

Stand B 2



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

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

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

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

La oss bli en del av dine fremtidsplaner
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Navn I Christopher Haverstad (23) 

Firma I Åge Haverstad 

Maskin ICaterpillar 730

Vår historie

Christopher Haverstad og Ma-
-

ter på jobb om lag 25 mil sør 

med den eneste rammestyrte 
Caterpillar-dumperen til Åge 
Haverstad Maskinentreprenør 

Gudbrandsdalen. De to jobber 
ekstra lange dager på et nytt 

fra mandag morgen til og med 
torsdag ettermiddag. Ordnin-
gen gir mulighet for lange og 
trivelige helger i hjemmekjære 
omgivelser i henholdsvis Har-

pefoss og på Kvam.
- Vi utgjør en del at et 

større arbeidslag på dette 
oppdraget som omfatter vei,- 
vann- og avløp på Hektneråsen 
boligfelt. Alt er anslått til å 
vare ut oktober, ja kanskje 
lenger avhengig av planer for 
videre utbygging, sier maskin-

- Og vi har med oss den 
eneste Cat-varianten av be-
driftens i alt fem rammestyrte 
dumpere. De fire andre er 
Moxy MT31, sier maskinfører 
og kollega Christopher Ha-
verstad som kjører mye Cat 
730-dumper på dette anlegget.

Etternavnet er det samme 
som arbeidsgiverens, men uten 
at det er noen rett nedadgåen-
de linje involvert i det aktuelle 
slektskapet.

-Men jeg er i ganske nær 
slekt med Åge Haverstad i og 

med at han er broren til farfa-
ren min min, sier 23-åringen.

Da Anleggsmaskinen kom-
mer over de to unge karene har 
Christopher Haverstad akkurat 

overlatt Cat 730-dumperen 

år yngre, har lærlingstatus og 
snart skal avlegge fagprøven 
som anleggsmaskinfører.

MIN DAG CHRISTOPHER HAVERSTAD 
MARIUS LØKKEN

Gudbrandsdøler trives vanligvis godt med å holde 

seg både arbeid og fritid hjemme i dalen sin, men 

drar gjerne ut dersom det vanker oppdrag sør for 

Lillehammer også.

Arbeidsgiveren vår sverger stort sett til anleggsmaskiner fra Ca-
terpillar, men slumper nå og da til å anskaffe noe annet. Fire ram-
mestyrte anleggsdumpere av et annet fabrikat i en ellers feit Cat 
maskinpark er bevis på det. Men for to-tre år siden kjøpte sjefen 
en rammestyrt Cat 730-dumper som ikke var spesielt vanlig den 

gangen. Anledningen var så spesiell at kjøpet til og med kom på 
trykk i et blad. 730’en har nå 2.000 timer på telleren, og den er 
slik vi opplever det mye bedre enn andre i samme størrelse på 

-
går alt annet.

GUDBRANDSDØL
PÅ VIDVANKE
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på Våler videregående skole. 
Vanligvis kjører jeg en Cat 
330D-graver, men på grunn 
av akutt mangel på dumper-
førere nå om dagen kjører jeg 
den i en kort periode mens 
Christopher er satt på en Cat 
325D-graver. Følgelig er vi 
snart ferdige med det helt nye 
avkjøringskrysset fra riksvei 
120.

-
blert og over middels stor 
maskinentreprenørbedrift med 
blant annet 16 gravemaskiner, 

fire hjullastere, fem ram-
mestyrte dumpere og to bull-
dosere til rådighet for store 

stiftet i 1969, og opererer som 
totalentreprenør innenfor flere 
anleggsområder som vei, tom-
ter, VA, sprengning, betong og 
ren masseforflytning.

Når de to ikke er på jobb 
holder de seg helst hjemme 
i bygdene de kommer fra og 

Harpefoss og Kvam er nære 
naboer, og her har de to skaf-
fet seg hver sin enebolig de 

pusser opp og steller mye med 
på fritida.

- Dagene på jobb blir det 
mye burger- og pølsemat. 
Annerledes er det hjemme der 
vi er godt etablert med fast 
damefølge og god oppvart-
ning, så vi pusser opp det som 
skal bli hovedbasene våre i 
framtida og satser på den, sier 
Christopher Haverstad. Han 
har ikke det han mener er noen 
nevneverdig hobby ved siden 
av pliktene på jobb og på fri-

har oppdaget friluftslivets 

gleder som jakt og fiske. Bil- 
og motorinteressen er imid-
lertid ikke kommet opp på det 
sedvanlige dølaV8-nivået ennå 
for noen av de to.

- Men vi er selvsagt på 
plass begge to når det arran-
geres festivaler og annet spe-
takkel hjemme i Midt-dalen i 
løpet av sommerhalvåret, for-
sikrer Christopher Haverstad 
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PÅ KANTEN DE VIKTIGE TINGENE

Den rødhårete, brunetten 
og blondinen jobbet 
sammen.
De hadde en kvinnelig sjef 
som gikk tidlig hver dag. 

En dag ble de enige om 
at de også skulle gå tidlig 
fra jobb. De ville jo aldri bli 
oppdaget...

Brunetten handlet masse 
klær, den rødhårete gikk 
på bar og blondinen dro 
rett hjem (ordentlig som 
hun er!). 
Der fant hun mannen sin i 
seng med den kvinnelige 
sjefen. Hun fortet seg ut 
igjen, dro rett tilbake på 
jobb og kom hjem til vanlig 
tid.
”Dette må vi gjøre oftere”, 
sa brunetten på jobb 
dagen etter. 
”Ikke jeg”, sa blondinen, 
”jeg holdt på å bli tatt på 
fersken!”
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AM KRØSSET

Navn:

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 7. juni
merk konvolutten “Krøsset”
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Vinner i april:
John Wårhus
7550 Hommelvik
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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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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



Universalprosessorer i alle størrelser
For maskiner fra 4 - 60 tonn

Gjennomført høy kvalitet 
og gjennomtenkte løsninger

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

- uten prestasjonsangst



KAMPANJETILBUD
SPAR KR. 25.000,-
på toppmodellen Instyle

Nye Mitsubishi L200 fra kr. 253.900,-*

Maks HK/Dreimoment
L200:  178/400
Toyota Hilux: 171/360
Isuzu D-max: 163/360

Rustgaranti
L200:  12 år
Toyota Hilux: 6 år
Isuzu D-Max: 6 år

Euro NCAP
L200:  
Toyota Hilux: 
Isuzu D-Max: 

Laveste CO2-utslipp
L200:  212 g/km
Toyota Hilux: 219 g/km
Isuzu D-max: 222 g/km

Svingdiameter
L200:  11,8 m
Toyota Hilux: 12,2 m
Isuzu D-Max: 12,4 m

Tilhengervekt
L200:  2700 kg
Toyota Hilux: 2250 kg
Isuzu D-Max: 3000 kg

Maks antall 
kollisjonsputer
L200:  6
Toyota Hilux: 2
Isuzu D-Max: 2

Stabilitetskontroll
L200:  Ja
Toyota Hilux: Nei
Isuzu D-Max: Nei

Kjørecomputer 
L200:  Ja
Toyota Hilux: Nei
Isuzu D-Max: Nei

 FOR NÆRMESTE FORHANDLER RING 23 37 61 00
* Veil. pris pr. 01.04.10 levert Drammen bilhavn. 
 Enkelte utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. 
 Forbruk: 8,0-9,1 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 212-240 g/km.
 Kilde: Opplysningsrådet for veitrafi kken pr 15.03.10

TEST 2009

LA FAKTA TALE FOR SEG SELV
NYE  MITSUBISHI L200



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




