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

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

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

For veien videre



My own money making machine.

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

You name it, we’ll tame it.

Sorteringsskuffe

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

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

skogsentreprenører i tillegg til gjenvinning og avfallsbedrifter.

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

din spesialtilpassede løsninger innen:

Gjennom egne særvilkår sikres MEF-medlemmene vesentlige 

utvidelser av de ordinære vilkårene. De riktige forsikrings-

dekningene kan tilfredsstille oppdragsgivernes krav etter 

Norske Kontraktsstandarder.

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

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

– Tjenestepensjon
– Personalforsikringer
– Psykologisk førstehjelp 
– Prosjektforsikring
– Helseforsikring

Arnulf Hedqvist, risikospesialist
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LEDER

KOMPETANSE PÅ 
SPILL
Resultatet av MEFs helt ferske kapasitetsundersøkelse er klart i 

ikke helt har sluppet taket. Samtidig er det illevarslende for resten 
av 2010 at svært få anbud var ute i årets første kvartal. Den ledige 

høyt i inneværende år. I verste fall kan bransjen måtte gå til det skritt 
å tilpasse seg det lave utbyggingsnivået som for tida preger landet. 
Storsamfunnet risikerer å miste både nødvendig faglig kompetanse 
og kapasitet som er bygget opp over mange år, kvaliteter det tar svært 
lang tid å gjenoppbygge når politikerne en dag bestemmer seg for å 
satse på samferdselsprosjekter igjen.

Men det er gledelige tegn å spore også. Den registrerte ledige 
kapasiteten er for eksempel lavere i et enmånedsperspektiv, 
sammenliknet med denne tiden av året i 2009. Men variasjonene er 
relativt store avhengig av hvor mange ansatte de ulike bedriftene har. 

tegn til større forventninger, ordrereserver og arbeidskraft nå enn for 
ett år siden. Lenger bak i denne utgaven av Anleggsmaskinen kan du 
lese om resultatene av undersøkelsen, og om MEF-bedriften Fosse 
Maskin og Transport AS i Vangsnes i Sogn og Fjordane. Daglig leder 
Harald Even Fosse er blitt nødt til å redusere antall ansatte fra 17 til 

bedrifter i bransjen rundt om i landet som er nødt til å sende mange 
års oppbygging av faglig kompetanse på dør.

MEFs landsmøte samlet seg nylig om en uttalelse med klar adresse 
til storting, regjering og involverte fagdepartementer. De rådes til 
å gå inn for at alle samfunnsøkonomiske vei- og baneprosjekter 
framskyndes og bygges ut fortløpende. Et springende punkt 
er hvorvidt de nevnte instanser forsynes godt nok med korrekt 
informasjon som synliggjør samfunnsøkonomiske sider det ofte ikke 
tas hensyn til når bevilgninger bankes gjennom. For det er ikke til å 
komme unna at myndighetene står overfor en formidabel pedagogisk 
utfordring i å forklare det norske folk på en forståelig måte hvorfor 
vei- og jerbanestandarden i fedrelandet vårt ligger bare et ørlite hakk 
over nivået i Albania som innehar jumboplass på europastatistikken.

Statens vegvesen er landets fremste organ for gjennomføring av 
politikernes utvalgte veiprosjekter. Nå er veivesenet i ferd med å se 
nærmere på en ny måte å organisere utbygging, drift og vedlikehold 
av veinettet på ved bruk av såkalte samhandlingskontrakter. 
Opplegget er på prøvestadiet, men er kommet så langt at E6 
i Helgeland er plukket ut som et mulig område for å prøve 
ut denne kontraktsformen. Vegdirektoratet betegner det hele 
som krevende, og vi tror det er et klokt valg å satse på nært 

gjennomføringsmodell.
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”Årlige løfter fra myndighetene om mer penger til utbygging av veier og 
jernbane endrer ikke det faktum at utviklingen går alt for sent. Etterslepet 
øker år for år til tross for politiske løfter om det motsatte,” slår Landsmøtet 
i MEF blant annet fast i en felles uttalelse.

infrastrukturen i Norge. 
Landsmøtet mener videre at Finansdepartementet systematisk nedpriorite-
rer samferdselssektoren, og at dette har ødelagt infrastrukturen i jernbanen. 
Den samme trusselen står nå også veisektoren overfor, ifølge MEFs lands-
møtedelegater som møttes i Haugsund siste helga i mai.

og viktige vei- og jernbaneprosjekter utenfor statsbudsjettet.
Mye kan tyde på at politikerne ikke tilgodeses med nok og korrekt in-
formasjon om utviklingen, ifølge Landsmøtet, og at satsing på vei og 
jernbane også har en samfunnsøkonomisk side som ofte ikke tas hensyn 
til. ”For å få fram og synliggjøre alle samfunnsøkonomiske lønnsomme 
vei- og baneprosjekter mener Landsmøtet det bør opprettes et teknisk 
beregningsutvalg for samferdselssektoren. Et slik utvalg bør vare sammen-
satt av eksperter fra fagmiljøene og fra bransjen, og skal anbefale overfor 

regjeringen og Stortinget hvilke prosjekter som skal prioriteres”, heter det 
i uttalelsen.

MEF gir videre uttrykk for stor skuffelse over manglende prioritering av 
infrastrukturen i samferdselssektoren, og ber Stortinget om å løsne på det 
Landsmøtet betegner som Finansdepartementets grep om investeringene i 
denne sektoren.
- Norsk næringsliv lider av en infrastruktur som ikke fungerer. Venting og 
forsinkelser koster det norske samfunnet store årlige summer, og landets 
konkurranseevne svekkes, utdyper styreleder Arnstein Repstad i MEF, en 
situasjonsbeskrivelse forbundets landsmøte stiller seg 100 prosent bak. 
MEF mener også det hele foregår alt for sent til tross for alle pengene som 
bevilges til bygging av veier og jernebane hvert år. Følgelig øker ettersle-
pet på vedlikehold tilsvarende år for år.

Statlige aksjeselskaper
Arnstein Repstad og MEF framholder at alle samfunnsøkonomisk lønn-
somme prosjekter i NTP 2010-2019 må forseres og bygges ut raskere. 

slike prosjekter utenfor de årlige budsjettene, for eksempel ved etablering 

ØNSKER SEG TEKNISK
BEREGNINGSUTVALG

Prioritering Landsmøtet i MEF etterlyser et teknsik beregningsutvalg for 
samferdselssektoren.

Engasjert Arnstein Repstad er styreleder i MEF.
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   - som er med hele veien! 

Hovedkontor:
Ringeriksveien 155 - 157
Postboks 91, 
1313 Vøyenenga
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av egne statlige aksjeselskaper som skal gjennomføre utbyggingen.
- Vi påpeker at lønnsomheten i disse prosjektene vil bli ytterligere styrket 

slik ordning vil gi en mer kostnadseffektiv og rasjonell utbygging, bedre 
forutsigbarhet og mer vei og jernbane for pengene. Og kapitalen vil sikre 

-
bransjen, oppsummerer Arnstein Repstad.

-

-
nansiering av store utbygginger innen områdene vei og jernbane. Vi mener 
det aldri vil komme noe løft i moderniseringen av norsk infrastruktur der-
som myndighetene ikke er villlige til å tenke nytt, sier Arnstein Repstad.

Tekst
ISVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
IMARIUS KAIZER HAUGEN 

Ifølge handlingsplanene til Statens vegvesen og Jernbaneverket 
skal mange store og små prosjekter gjennomføres i 2011 og 
påfølgende år, men MEF har registrert at det hittil i 2010 tar lang 
tid før anbudene kommer ut.
De negative konsekvensene blir store når budsjetter som er 
for små allerede i utgangspunktet viser seg ikke å bli brukt 
opp, samtidig som behovet for modernisering av veier og 
jernbanenettet er stort, heter det i en separatuttalelse fra 
Landsmøtet i MEF.
”Landsmøtet mener at det er viktig å bruke alle muligheter 
til å effektivisere planleggingsprosessene slik at disponible 
midler brukes opp” oppsummeres det sammen med svært lav 
tilfredshet omkring situasjonen. Spørsmålstegn stilles ved 
hvorvidt myndighetene har for liten kapasitet til denne viktige 
planleggingen og gjennomføringsevnen.
Fordi MEF aldri tidligere har målt så stor ledig kapasitet i egen 
bransje som nå, er det stor fare for at bransjen selv vil tilpasse seg 
lavt utbyggingsnivå og redusere kapasiteten som det vil ta lang tid 
å bygge opp igjen den dagen politikerne bestemmer seg for å øke 
takten.
- Disponible midler må derfor brukes opp og myndighetene må ta 
tak i prosessene for intern planlegging og evne til gjennomføring, 
lyder et samstemt landsmøte i MEF. 
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MEF HAR ORDET

næringspolitisk arbeid

MEFs landsmøte gikk av stabelen i Haugesund i slutten av mai. 

i Norge, med midtveisrapportering på Strategisk plan, vanlige 
landsmøtesaker som årsberetning og regnskap og sist, men ikke 
minst, valg av hovedstyre. Alt foregikk i god stemning og uten 
kontroverser av noe slag. Hele hovedstyret ble gjenvalgt, bortsett fra 
en utskifting av Seksjon Ressurs og miljøs representant. 

Noen vil kanskje si at Landsmøtet er for stille, det bør være mer 
debatt. Et slikt synspunkt er jeg ikke uenig i. Men samtidig er 
det viktig å merke seg at mangelen på innlegg ikke nødvendigvis 
betyr mangel på meninger og synspunkter. Slik jeg kjenner 

fullt ut i stand til å si klart og tydelig fra hvis de mener det er 
nødvendig, det vil si hvis det er noe de er misfornøyd med. Så 
jeg tolker det ”stille” landsmøtet som en aksept eller godkjenning 
av at medlemsbedriftene og de tillitsvalgte er fornøyde med 
tingenes tilstand, måten Hovedstyret prioriterer på og måten vi i 
administrasjonen følger opp på. Når sant skal sies så ble det også 
sagt fra talerstolen av en av delegatene at han ville rose MEFs 
næringspolitiske arbeid. Det er jeg glad for, for dette arbeidet satser 
Hovedstyret sterkt på, og vi i administrasjonen følger opp så godt 
vi kan. Landsmøtet vedtok to næringspolitiske uttalelser, men disse 
kan du lese om et annet sted i dette magasinet.

Næringspolitisk arbeid med de tema MEF er opptatt av, må utføres 
både i Oslo mot sentrale myndigheter og andre miljøer, men også 
fra regionkontorenes og avdelingsstyrenes side mot politikere 
og andre myndigheter på regionalt, fylkes- og kommunalt nivå. 
Forsommerens anleggsmesser, som har vært avviklet i Stavanger 
og Tromsø i løpet av juni, har vært godt besøkte treffpunkter der 
vi som deltok har hatt anledning til å diskutere både anleggsfag og 
næringspolitikk med kolleger i bransjen og alle de andre besøkende. 
Nordnorsk bygg- og anleggsmesse i Tromsø hadde et spennende 
næringspolitisk program med fokus på utviklingen i nordområdene.  
Slike anledninger kommer stadig vekk når våre bransjer er samlet, 
enten det er Anleggstreff i Svingen, Loen-dagene, Oslo-konferansen, 
Temadager Skog, Brønnborertreff, Avfallsdagene, Anleggsdagene 
eller noen av de andre møtene og seminarene MEF arrangerer i 
løpet av året. Det er opp til oss å bruke disse anledningene effektivt, 
sette viktige næringspolitiske tema på dagsorden og forberede oss 
godt slik at vi virkelig kan påvirke andre med godt begrunnede 
argumenter. 

Jeg ønsker alle en god sommer og ser fram til en aktiv, 
næringspolitisk høst!





I saken her dreide det seg om endring fra ytelsesbasert til innskudds-
basert tjenestepensjonsordning, og det etter at de ansatte hadde fått 
velge mellom ordningene. 
Banken lukket sin ytelsesbaserte ordning i 2003 i forbindelse med 
etablering av innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Personell som 

-
sert tjenestepensjon, mens de som hadde vært i den ytelsesbaserte 

-
skuddsbaserte.
To år senere besluttet banken at også de som hadde valgt å være igjen 
i den ytelsesbaserte ordning skulle overfører til den innskuddsbaserte. 
Banken ønsket å legge ned ytelsesordningen fordi kostnadene med 
ordningen ble ansatt for å være uberegnelige og høye. De ansatte dette 
angikk ble deretter overført til den innskuddsbaserte ordningen.

Syv av de ansatte hevdet at banken ikke ensidig kunne gjøre dette og 
mente at man hadde et rettskrav på å være i den ytelsesbaserte ordnin-
gen, alternativt at banken dekket det de ville tape på å gå over til den 
nye innskuddsbaserte ordningen. 
De ansatte anførte at det var inngått en bindende avtale med den 
enkelte ansatte i 2003 da de ble gitt valget mellom hvilken av ordnin-
gene de ville være på. Saken var oppe i Trondheim tingrett i 2008 og 
hvor retten kom til at banken hadde rett til å foreta endringen.  
Saken ble deretter anket saken til Frostating lagmannsrett. Lagmann-
retten ga de ansatte medhold. Fokus Bank anket derfor til Høyesterett. 
Som nevnt kom Høyesterett til at Fokus Bank hadde rett til og ensidig 
avvikle ytelsesordningen i 2006 og overføre alle ansatte til den inn-
skuddsbaserte ordningen. 

Det Høyesterett sier som utgangspunkt at en arbeidsgiver har full rett 
til å gjøre ensidige endringer i en kollektiv pensjonsordning. For at 
de ansatte skal kunne ha noen innsigelser på en slik handling må det 
foreligge avtalefestede rettigheter hos arbeidstakerne som kan hindre 
en slik endring. Til dette bemerker Høyesterett at det ikke var tilstrek-
kelig at de ansatte i 2003 kunne velge hvilken ordning de ønsket og 
dermed binde banken for fremtiden. For at arbeidstakerne skulle ha en 
mulighet til innsigelser måtte dette utledes av en individuell rettighet 
arbeidstakeren hadde, eksempelvis en arbeidsavtale. Høyesterett fant 
ingen holdepunkter for at arbeidstakerne hadde en slik rett.

Oppsummert forteller Høyesteretts dom i ”Fokus Bank” saken at en 
arbeidsgiver har en vid adgang til å endre pensjonsordninger, dersom 
disse er ensidig innført av, og fullt ut betalt av arbeidsgiver. 

Advokat
I THOMAS KOLLERØD

ARBEIDSGIVERS RETT TIL Å ENSIDIG 
ENDRE PENSJONSORDNINGER

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.

JURIDISK
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Undersøkelsen ble gjennomført av Maskinentreprenø-

omfatter medlemsbedriftenes registrerte fravær for hele 
2009 både som følge av yrkesskader og sykdom.
For å ta yrkesskadene først: Yrkesskader med fravær var 
i 2009 på 3.068 dager. Dette utgjør 0,14 prosent av det 
totale sykefraværet og er 544 dager færre enn i 2008. En 
betydelig nedgang, med andre ord.

Svak nedgang
Gjennomsnittlig sykefravær for MEF-bedriftene var 
totalt 3,7 prosent på landsbasis i 2009. Dette er en liten 
nedgang fra 2008 da landsgjennomsnittlig sykefravær var 
3,8 prosent.

-
treprenører. Der var sykefraværet beskjedne 1,8 prosent i 
2009. Høyest sykefravær var det i bedriftene som driver 
med gjenvinning og avfallshåndtering – 6,3 prosent i 
2009.

Når vi ser på sykefraværet inndelt etter MEFs regioner, 
er det region Sør-Øst som ligger lavest, med et fravær i 
2009 på 2,9 prosent. Region Øst, det vil si fylkene Oslo, 
Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark, ligger høyest 
blant MEF-bedriftene med et sykefravær på 4 prosent.
40 prosent av de 1954 medlemsbedriftene i MEF svarte 
på undersøkelsen. Disse representerer ca 9.400 ansatte, 
det vil si 37 prosent av alle ansatte i landets mange MEF-
bedrifter. Medlemmene kan dermed slå i bordet med et 
betydelig lavere sykefravær enn landsgjennomsnittet for 
alle næringer.
Dette fordi Statistisk sentralbyrå melder at det totale 
sykefraværet i Norge økte fra 7,1 til 7,6 prosent fra 4. 

til vekst i fravær av kortere varighet, men det var også 
vekst i sykefraværene som varte gjennom hele kvartalet.

SKUFFE
MAT -

verk, er utsatt for stor støvbelastning, særlig om våren og sommeren. Hvis man ikke har 

fra importør Lekang Maskin AS. Dette betyr økte driftsutgifter og unødig vedlikehold. Sy-

fordobles. Forsyklonen tømmer seg selv gjennom sidespalter, og krever ikke vedlikehold, 
Sy-klone leveres for et luftforbruk opptil 51 m3/min og med tilslutning fra 2” til 8”. 

Johnny Stensrud (bildet t. h.) i Hymax var aller 
først ute i Europa med å selge en Kubota U55-4 
minigraver, og det selvsagt til en norsk kunde. 
Kontrakten ble skrevet lenge før maskinen i det 
hele tatt ble vist for første gang på Bauma i april. 
Overleveringen til daglig leder Petter Eckholdt 
(bildet) i Eckholdt AS skjedde i slutten av mai. 
Maskinen er utstyrt med Engcon tiltrotator samt 
grave- og pusseskuffer. Blant standardutstyret på 
nykommeren oppgis proporsjonalstyring på begge 
spaker, automatisk klimaanlegg og tomgang, 
nedgiring på beltedrift og slangebruddsventil.
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Det ble omsatt for 34,9 milliarder kroner innenfor bygge- og anleggsvirk-
somheten i 1. termin 2010. Det er en nedgang på 3,7 milliarder fra samme 
periode året før. Nedgangen gjorde seg gjeldende innenfor både bygge-
sektoren og anleggssektoren.

Omsetningen gikk mest ned for bedriftene i Aust-Agder og Hedmark der 
det var en nedgang fra samme periode i 2009 på henholdsvis 23,9 og 17,3 
prosent. Bedriftene i Nord-Trøndelag hadde, derimot, som eneste fylke i 
landet, en vekst på 2,5 prosent i denne perioden.
All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

I bygg og anlegg falt produksjonen med 1,8 prosent fra 4. kvartal i fjor til 
1. kvartal i år, ifølge sesongjusterte tall. Samtidig som nybyggvirksom-

ut etter to år med sterk vekst. Sammenlignet med 1. kvartal i 2009 viser 
sesongjusterte tall for 1. kvartal 2010 en nedgang i byggevirksomheten 
på 2,3 prosent.  Anleggsvirksomheten gikk ifølge sesongjusterte tall ned 
1,6 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 og var 2,4 prosent lavere 
enn på samme tid i fjor.

Kilde SSB

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

-



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



ANLEGGSMASKINEN 6-201016

FORSIKRING STYREANSVAR

Antallet bedrifter som tegner styreansvarsforsikring er sterkt økende og 
har økt med om lag 34 prosent siden 2007.
If antar at bakgrunnen for veksten skyldes et større fokus i media rundt 
styrearbeid generelt, skjerpede krav til styremedlemmers kontrollplikt, 
og ikke minst et tøffere klima i næringslivet som fører til at man i større 
grad enn tidligere retter erstatningskrav når man mener styret har opptrådt 
uaktsomt. Internasjonaliseringen av markedet er og en vesentlig faktor et-
tersom utenlandske styremedlemmer ofte har krav om at slike dekninger 
er tegnet før man trer inn i et styreverv.
If har totalt (alle bransjer medregnet) en markedsandel i Norge på ca 29 
prosent. 
Ut fra dette antar vi at det fortsatt er 8 av 10 bedrifter som ikke har tegnet 
styreansvarsforsikring.
Risikoen for at styret skal komme i ansvar ser ikke bare ut til å ha lite 
fokus i bedriftene, men også hos det enkelte styremedlem. If ønsker gjen-
nom ulike fora å sette fokus på dette gjennom informasjon om potensielle 
krav som kommer til If via styreansvarsforsikringer, og også å informere 
om den økende tendensen vi ser ved gjennomgang av det økende antallet 
dommer som kommer via rettssystemet. 

Hovedregelen i norsk rett er at den 
som driver sin virksomhet via helt 
eller delvis kredittytelser, selv er per-
sonlig ansvarlig med hele sin formue 
for den gjeld og de forpliktelser man 
påtar seg. Dette gjelder for selskaps-
formene ENK (enkeltpersonsforetak), 
ANS(ansvarlig selskap), DA (selskap 
med delt ansvar; KS (kommandittsel-
skap).
I selskapslovgivningen er det unntak 
fra denne hovedregelen for AS (ak-
sjeselskap) og ASA (allmennaksjesel-
skap). Unntaket for AS/ASA medfører 
en økt risiko for aksjeselskapets 
kreditorer. I stedet for hele formuen til 
eieren, må de kun forholde seg til det 
som selskapet har av verdier (aksjeka-
pital + eiendeler).
Den økte risikoen reduseres noe ved
* Pliktig offentlig kontroll via revisor.
* Endringer i AS må meldes inn til 
Brønnøysund og offentliggjøres der og 
i aviser.

* Strenge regler for å overføre verdier fra AS’et til eierne – begrense 
utbytte samt og nekte andre utdelinger enn utbytte.
* Strenge regler i forhold til avtaler mellom selskaper i samme konsern 
– armlengdeprinsippet” sørger for markedsmessige vilkår for alle trans-
aksjoner.
* Personlig styreansvar.

Ved at det enkelte styremedlem blir personlig ansvarlig for det tap som 
påføres tredjemenn ved ansvarsbetingende handlinger, har den som 
inngår avtaler med selskap med denne selskapsformen en viss sikkerhet 
gjennom muligheten for å rette kravet direkte mot styret. 
Det er grunn til å understreke at hvert enkelt styremedlem vurderes sær-

utdannelse og tidligere erfaring fra styreverv eller annen bransjeerfaring, 
vil spille inn i den totale vurderingen som skal gjøres for å fastlå om det 
er grunnlag for å betale erstatning.
Loven åpner for at alle som gjennom en feil begått av styret, kan rettes 
kravet mot det enkelte styremedlem. Kravet kan rettes mot det enkelte 

FÅ BEDRIFTER MED
STYREANSVARSFORSIKRIN

-

-

Ansvar Rolf Afoskaas, Kjell Dale og Jan Hytten har ulike roller i MEF-systemet. Uansett bør 
de respektive bedriftene vurdere ansvarsforsikring for sine medlemmer, foreslår If Ansvar i 
denne artikkelen. (Illustrasjonsfoto)
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styremedlem, eller mot alle i form av et solidaransvar (én for alle og alle 
for én). I praksis kommer ofte kravene fra konkursboet, selskapet selv og/
eller selskapets kreditorer.       

Utviklingen i rettspraksis 
Som nevnt ser vi en klar økning i antallet saker for rettsapparatet siden 
2000-skiftet, og vi forventer en økning i denne trenden. Det kan se ut til 
at domstolene er tilbakeholdne med å pålegge styremedlemmene erstat-
ningsansvar dersom kravet er begrunnet i at styret har vært optimistiske 
med tanke på fremtidig drift og muligheter i markedet. 
Dersom feilen er av en annen karakter og har mer karakter av en pliktre-
gel eller handlingsregel, pålegger domstolene lettere erstatningsansvar. 
Det må antas at domstolene vil legge vekt på kravstillerenes begrensede 
mulighet til å rette kravet mot andre, og at dette til en viss grad også vil 
påvirke ansvarsvurderingene. 
Selv om kravet om erstatning tilbakevises i mange av sakene, vil bedrifter 
som har tegnet en forsikring oppleve å få betydelig hjelp ved at saken 
behandles av selskapets saksbehandlere/advokater. 

If anbefaler at også MEF-bedrifter vurderer å tegne ansvarsforsikring for 
styrene sine. Her er noen viktige begrunnelser.
* Stor økning i antall ansvarssaker.
* If antar at økningen vil fortsette – vi ser en økende interesse i media for 
disse sakene.
* Det enkelte styremedlem kan bli ansvarlig både for det som blir gjort 
feilaktig og det som ikke blir gjort, men som burde ha vært gjort. Eks: 
Krav til egenkapital, kontroll av forretningsplaner m.m.
* Kravene til det enkelte styremedlem er strenge. Det er antakelig få 
styremedlemmer som kjenner alle kravene i aksjeloven. Det kreves også 
god og grundig kunnskap om selskapets økonomi.
* Det enkelte styremedlem er ansvarlig for handlinger som kan påføre 
tredjemann et tap med hele sin personlige formue.
*Grensen mellom tap man kan bli ansvarlig for og tap man ikke kan 
gjøres ansvarlig for, er uklar.
* Dersom et krav rettes mot styremedlemmene, påløper det betydelige 
kostnader til advokat. Dette er dekket gjennom styreansvarsforsikringen.  

Tekst
ILINE GJENGEDAL RUUD
NORDISK LEDER FOR PRODUKT & PRIS
IF ANSVAR

ING
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LANDSMØTET I HAUGE

Sakspapirer

◗ Haugesund  28. - 30. 

◗ Landsmøte i Maskine

◗ Generalforsamling i 

 Service- og Innkjøps

MEF-flaggene vaiet i sol og vind utenfor Rica Maritim Hotel ved 
Smedasundet i Haugesund da MEF avholdt landsmøte fredag 28. 
– søndag 30. mai 2010. 107 delegater pluss ansatte og en rekke 
gjester og ledsagere kunne glede seg over god stemning 
i det fine været. Landsmøtet vedtok to næringspolitiske 
uttalelser, disse kan du lese mer om et annet sted i An-
leggsmaskinen.

Mitt inntrykk av landsmøtet
Anleggsmaskinen stilte noen av delegatene på MEFs landsmøte lørdag 29.05.2010 
følgende spørsmål:
Hvis du med få ord skal si hva ditt inntrykk av Landsmøtet er – hva sier du da?

Se på de neste sidene hva de svarte.
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Landsmøtet 2010
HAUGESUND

GESUND 2010

30. mai 2010

kinentreprenørenes Forbund

g i Maskinentreprenørenes 

øpslag A/L

Cellist Ellen-Martine 
Gismervik var en av tre 
elever fra Skeisvang Mu-
sikklinje som underholdt 
forsamlingen ved åpnin-
gen av landsmøtet.

I det fine været var det deilig å legge pausen til bryggekanten rett utenfor møtelokalet.

Møtet ble ledet av representantskapets ordfører Fritz I. Lundbakk og nestleder Bjørn H. 
Madsen (nr to og tre fra venstre). De ble på dirigentbordet flankert av til venstre MEFs admi-
nistrerende direktør Trond Johannesen og til høyre hovedstyreleder Arnstein Repstad. 



HAUGESUND
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AVDELING NORD-ROGALAND OG 
HORDALAND ØNSKET VELKOMMEN 
TIL HAUGESUND

Ordfører i Haugesund Petter 
Steen jr. ønsket landsmøte-

deltakerne hjertelig velkom-
men til byen.

Leder i MEF avdeling Hordaland og Nord-Rogaland Henrik Steine 
ønsket velkommen til Haugesund på fredag ettermiddag med tale 

på dekket av i alt fem større og mindre båter som tok oss med på 
en sightseeing i de nære omgivelser. Deretter gikk turen til fots til 
”Byscenen” der tapasbuffeen sto klar og standupkomikerne Bye & 
Rønning underholdt med spesialsydd program. Til slutt gikk dansen ut 
i de små timer.

, delegat nr. 1, 
første gang på MEFs 
landsmøte
Fagseminaret var 
interessant med 
gode foredrag. Det 
sosiale fredag kveld 
var et kjempeflott 
arrangement. Jeg setter 
også pris på å få treffe 
og bli kjent med nye 
kolleger!

 delegat nr. 
46, andre gang på MEFs 
landsmøte
Fordi alle delegatene er 
styremedlemmer og har vært 
gjennom sakene før, blir 
det lite ”landsmøtepreg”, vi 
går fort gjennom og få eller 
ingen sier noe. Men når det 
er sagt, så synes jeg dette er 
bra næringspolitisk og bra 
sosialt!
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Landsmøtet 2010
HAUGESUND

FAGSEMINAR 
Årets fagseminar satte fokus på infrastrukturens status og rammevilkår. 

Helge Seglem, hovedstyremedlem i Rådgivende Ingeniørers Forening 
(RIF) orienterte om RIFs rapport State of the Nation – et helhetlig 
bilde av norsk infrastruktur og bygg, som ble lagt fram tidligere på 
forsommeren.

Konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR la fram sitt syn på 
den økonomiske situasjonen i Norge med vekt på infrastruktur.

Harald Kvame, Sogn og 
Fjordane, delegat nr. 60, 
første gang på MEFs 
landsmøte
Veldig positivt, jeg føler 
meg velkommen her! 
Jeg har vært med på 
andre organisasjoners 
landsmøter, og kan si at 
MEF gjennomfører dette 
på en utrolig profesjonell 
måte, det er godt 
organisert både med faglig 
innhold og måltider. Og 
sist men ikke minst – det 
næringspolitiske er viktig!

Veronica Ahmer, Nord-
Rogaland og Hordaland, 
delegat nr. 58, første gang 
på MEFs landsmøte
Dette er veldig kjekt og 
interessant og bra både 
faglig og sosialt. Jeg ser 
på meg sjøl som ”under 
opplæring”, og setter 
pris på å bli bedre kjent 
med både organisasjonen 
og folket. Dette utvider 
nettverket, noe som er 
bra i vår bransje! 



HAUGESUND
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Fra venstre: Inger Anne 
Reinkind fra Oppdal 
Maskinkompani AS og 
Toralv Tveit fra Tveit 
Maskin AS, begge med 
50 års medlemskap. 
Kjell Arne Aurstad 
fra K. A. Aurstad AS, 
Oddvar Steinsholt fra 
PeWe Entreprenør AS 
og Bjørn Busengdal fra
Busengdal Transport AS 
mottok plakett for 25 års 
medlemskap. De øvrige 
plaketter tildeles ved 
lokale arrangement.

VALG OG HEDER

 MEFs hovedstyre består i perioden 2010 - 2012 av følgende (på bildet fra venstre): Kjell Nyen (Seksjon Ressurs og miljø - ny), Roger Moe 
(Region Nord - gjenvalg),  Jon Sellæg (hovedstyrets nestleder, Region Midt - gjenvalg), Arnstein Repstad (hovedstyrets leder - gjenvalg), Petter 
Eckholdt (Region Sørøst - gjenvalg), Kjell Gilje (Region Sørvest - gjenvalg),  og Jon Fosby (Region Øst - gjenvalg). Hovedstyremedlem Inge 
Melkevoll (Region Vest - gjenvalg) var ikke til stede da bildet ble tatt.

-



Hovedstyrets leder Arnstein Repstad fra Repstad AS i Søgne ble 
gjenvalgt til å lede MEF i den neste toårsperioden.

Dagfinn Tanggaard, Vestfold, 
delegat nr. 30, første gang på 
MEFs landsmøte
MEF er en velbygd 
organisasjon som gir et 
seriøst inntrykk. Alt ved 
dette landsmøtet er ordentlig 
og godt tilrettelagt og jeg 
ser det som et tegn på at 
organisasjonen fungerer. 
Jeg synes det er interessant 
å møte kolleger, utveksle 
erfaringer og bygge nettverk!

Geir Jostein Søndenaa, 
skogavdelingen, delegat nr. 
107, første gang på MEFs 
landsmøte
Jeg ble henta inn som 
”reserve”, og setter stor pris 
på å få være her! Det er både 
interessant og kjekt. Tema 
for fagseminaret er kanskje 
litt på sida i forhold til 
skogavdelingens saker, men 
er veldig bra uansett fordi 
man er samfunnsengasjert!

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

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

6.-7. september: Norveg-konferansen
Thon Hotel Kristiansund

10.-12. september: Dyrskun
Seljord

16.-19. september: Byggmessen 2010
Trondheim

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

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

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

2. november: Oslo-konferansen
Arr: MEF

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

2011
18.-20. januar: Anleggsdagene
Arr: MEF

9.-10. mars: Avfallsdagene 
Arr: MEF

17.-19. juni: Anlegg 2011 Haugesund 
Arr: MEF

ANLEGGSMASKINEN 6-201023
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Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap (DSB) er an-
svarlig for å informere om end-
ringene som forskriften medfører 
og hvordan disse skal tolkes. Det 
er derfor viktig at hver enkelt av 
dere går inn på DSB sine hjem-

-
sjon om forskriften. Vennligst se 
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/
Farlige-stoffer/eksplosiver/ for 
informasjon. Overgangstids-
punktet for full gjennomføring av 

forskriften er satt til 31.12.2012. 
Dette skal sørge for en lempelig 
overgang for den enkelte bedrift/
person, og gi gode muligheter for 
dem som ønsker det å videreføre 

arbeides nå iherdig med utvikling 
av en veiledning til forskriften. 
Veiledningen utarbeides av 
bransjen i nært samarbeid med 
DSB og skal gi avklaringer rundt 
forskriftsteksten og tolkningen 
av den.

Vi er pr. i dag veldig usikre på 
hvordan endringene i forskriften 
vil slå ut, og hvor mange av dem 

kl. A og B som vil benytte seg av 

Med bakgrunn i endringene 
og overgangstiden på tre år, må 
man ha forståelse for at det tar 
litt tid å få opplæringsdokumen-

plass.

Imidlertid arbeides det fortlø-
pende med avklaringer rundt de 
forskjellige prosedyrer.

Eksamen for Bergsprenger er 
allerede tilgjengelig. Det er bare 
å melde sitt behov til MEF, slik 
at avklaring rundt tidspunkt og 
sted kan avklares for den enkelte. 
Det vil også bli satt opp faste 
eksamensdager etter hvert. Følg 
med på www.mef.no for nær-
mere angivelser.

SPRENGNINGSNYTT
MEF får for tiden mange spørsmål rundt endringene i forskriften om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

og hvordan dette påvirker den enkelte som driver med sprengningsarbeid.

Når begynner MEF med kurs for Bergsprengningsledere?

ønsker å bli Bergsprengningsledere vil starte opp fra 1. november 2010. 
Disse kursene vil være kortere enn et fullt kurs.  Opplegget er ennå ikke 
helt avklart, men vi ser for oss at det vil kunne gjennomføres i løpet av en 
uke eller mindre. Opplegget vil bli avklart tidlig høst 2010.

Når begynner MEF med kurs for Bergsprengere?
MEF vil i løpet av høsten ha utviklet eksamensforberedende kurs for de 
som ønsker å gjennomføre eksamen som Bergsprengere.

Hvor kan jeg gå opp til prøve som Bergsprenger? 
Vi arbeider med å gi dere mulighet til å ta prøven ved ett av våre regi-
onskontor i MEF. Vi arbeider videre med å få til andre løsninger som 
innbefatter at eksamen kan gjøres ved et annet ”offentlige kontor” eller 
lignende. 

Ja, dersom du kan dokumentere at du har drevet med sprengningsarbeid 

Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sine hjemmesider.  
Se http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/eksplosiver/

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020626-0922.html

Det er nå en link på hjemmesiden til DSB. 
Se http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/eksplosiver/

Vi vil etter ferien ha klart et praksisdokumentasjonshefte der det kan 
dokumenteres hvilken praksis man har i forhold til kravene.

Kan praksisen tilbakeføres i tid?

til dette, så det vil bli vurdert i de enkelte tilfeller. Imidlertid bør dette ikke 
by på problemer i overgangstiden fram til 31.12.2012.  

Hvordan melder jeg inn personer til DSB at de skal arbeide med spreng-
stoff?
Det må du ta kontakt med DSB for å få svar på. Men det er ingen sam-
menheng mellom dette og dokumentasjon av praksis. Dette er mer en 
avklaring rundt sikkerheten og kompetansen til de som deltar i håndtering 
av eksplosive stoffer. 

Teknisk sprengning - når begynner kursene for teknisk 
sprengningskyndig?
Samme som for Bergsprengningsledere – 1. november 2010 

Må alle som er involvert i teknisk sprengning ha kurs som sprengnings-
teknisk kyndig? 
Nei. 
I tillegg til sprengningsteknisk kyndig skal de som deltar i arbeidet kunne 
dokumentere kunnskap innenfor den type teknisk sprengning de deltar i. 

Hva er teknisk sprengning?
Det arbeides med veiledning til denne forskriften. Svaret er ikke enkelt.  
Forskriften sier at det innenfor teknisk sprengning ikke skal være fare for 
sprut. I forhold til lovverket kan enkelte arbeidsoppdrag innenfor blant 

sprengning. De enkelte oppdrag hvor man er usikker bør avklares med 
DSB.

Vi håper at dette vil være avklarende på mange av de spørsmål dere 
sitter med. Skulle det fortsatt være spørsmål dere lurer på, vennligst 
send inn til fag@mef.no, så ska vi prøve å svare så godt vi kan. Følg 
også med på våre hjemmesider for ytterligere oppdateringer av in-
formasjon.

Tekst 
IFRED ARILD GYLDENÅS, KOMPETANSESJEF

Vi skal her gi litt informasjon med svar på noen spørsmål vi har mottatt.



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

Velkommen til

Loendagene 2010
24. - 26. september

Vestlandets største fagsamling 
for anleggsbransjen

Stor ute/inneutstilling med stort prøveområde
Nye utvidede åpningstider
Stor spa-avdeling med vannrutsjebaner ute/inne
Maskinførerkonkurranse for de yngste

Lørdag kl 11.00 - 13.00: 
Fagseminar/populærforedrag 

Ledsagertilbud
Stor sosial profil 
Festmiddag 
Living Earth spiller opp til dans i Alex Dancing

Vinn sydenturer
Alle hoteller er reservert MEF. Reserver allerede 
nå denne helgen enten du er leverandør eller 
medlem i MEF region Vest og Midt

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

Produksjonen er senere utvidet 
og omfatter nå også salg og 
produksjon av ferdigplen på rull, 
dekkbark, dumperbiltransport og 
kraning av masser med grabb.
Magnus Valen-Sendstad tok 
over det daglige driftsansvaret 
i 1995, og i fjor meldte han 
bedriften inn i Maskinentre-
prenørenes Forbund. Med 
familiære aner på gården helt 
tilbake til 1905, representerer 
Valen-Sendstad fjerde genera-
sjons ledelse ved gårdsbedriften 
som blant annet baserer mye av 
produksjonen på bruk av større 
anleggsmaskiner. Hovedtyngden 
av leveransene går til anleggs-
gartnere, entreprenører, kommu-
ner og andre sisteleddsbrukere 
av denne typen produkter og 
tjenester.
- Alt sammen startet med at 
oldefaren min var bestyrer på 
gården inntil han rett og slett 
kjøpte den i 1905. Etter hvert 
tok bestefaren min over, som 

igjen overlot ansvaret til faren 
min. Det var han som startet 
omstillingen fra ren torvproduk-
sjon til også å omfatte vekstjord/
plenjord produksjon. Han kon-

-
gravemaskiner og beltedumpere 
til bruk på myrene, sier Magnus 
Valen-Sendstad.
De egenkonstruerte maskinene 
ble i sin tid brukt til å stikke 
klumptorv og laste/frakte inn 
torv fra myrene. De måtte derfor 
ha ekstra lavt marktrykk. Mas-
kinene ble bygd i Sverige etter 
farens tegninger og beregninger.
Valen-Sendstad gikk rett fra 
avtjent militærtjeneste til le-
derjobben på gården for 15 år 
siden. Herremyr Gård består 
av rundt 1.900 dekar, der ca. 
300 dekar brukes til produksjon 
av ferdigplen, og om lag 150 
dekar til potetproduksjon. Det 
er de øvrige 1.450 dekarene er 
myrområder og lagerplasser som 
danner grunnlaget for torv- og 

MED  TILBAKE

1905

Navn I Magnus Valen-Sendstad (36)
Firma I Herremyr Gård AS

I 6-12 (sesongavhengig)
Omsetning 2009 ICa 16 mill. kroner

drevet med salg og produksjon av torv og vekstjord 

i over 100 år. Torva og vekstjorden utvinnes fra de 

store myrområdene på gården som har vært i fami-

liens eie fra 1905.

TIL

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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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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vekstjordproduksjonen.
- Områdene vi henter torv fra 
dyrkes etter hvert opp til rent 
jordbruksformål. På den måten 
bidrar vi til å øke samlet land-
bruksareal i kommunen. Årlige
leveranser av torv og vekstjord 
utgjør noe rundt 50-60.000 m3 
i gjennomsnitt. Det aller meste 
går til brukere i Stor-Oslo, men 
markedet vårt innbefatter hele 
østlandsområdet, sier Valen-
Sendstad.
Basismaskinparken i dag utgjør 
et større sorteringsverk (Po-
werscreen 1800 Warrier), en 
bulldoser (Fiat Kobelco 1800D), 
tre beltegravere (Komatsu 290, 
JCB 210 og Volvo ECR58), en 
stor hjullaster (Volvo L110F), to 
dumpervogntog (Scania R500),
et krokløftvogntog med kran 
(DAF CF85) og to Class trakto-
rer med dumperhenger. I tillegg 
en mengde andre mindre og 
større spesial/høstemaskiner til 
de forskjellige produksjonene.

- Den største beltegraveren 
mater sorteringsverket. Ute på 
myra er 22-tonneren sentral. 
Begge maskinene er utstyrt 
med 90 cm brede belter som 
gir lavt marktrykk. Vi er ikke 
merketrofaste, så maskinene 
våre er av ulike fabrikat. Alle 
leverandørene har veldig god 
servicedekning i dette området, 
så vi behøver ikke favorisere en 
spesiell.
Herremyr Gård opererer med 
mange resepter på vekstjord, 
og bare en av fraksjonene fra 
sorteringsverket er salgbar som 
den er.
- De to øvrige fraksjonene blir 
lagt på mellomlager for videre 
foredling og behandling til ferdi-

ge produkter. Det er med andre 
ord dyrere å sortere torv og jord 
for salg enn pukk og grus, som 
kan utnytte alle fraksjonene som 
verket leverer rett til brukerne, 

også tar på seg forskjellige 
entreprenøroppdrag med mas-
kinene dersom det passer seg. 
Torv- og vekstjordproduksjonen 
foregår hele året, mens ferdig-
plenproduksjonen har sesong 
fra mai til oktober. Markedet for 
torv og vekstjord har jevnt over 
vært stabilt de siste årene.  Be-
driften merket i fjor ikke spesielt 

bransjer bedriften leverer pro-
duktene til. Han er mer spent på 
utviklingen i 2010.

- I fjor ble mange byggeprosjek-
ter fullført til tross for krisen, 
og vi leverer som regel alltid 
produktene våre i sluttfasen av 
et prosjekt. Men akkurat nå er 
det usikkert hvor mange byg-
geprosjekter som startes opp for 
sluttføring i år.
Om 36-åringen noen gang i sin 
ungdom vurderte å jobbe med 
noe annet enn torv og vekstjord?
- Ha ha. Jeg begynte å kjøre 
traktor og maskiner her på går-
den som åtteåring. Nei, denne 
jobben har nok ligget i kortene 
helt siden jeg ble født, gliser 
Magnus Valen-Sendstad.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN
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Faren over
steder der det trengs mye 
reparasjonsinnsats.

Veteran Trygve Lyseng har kjempet 
-

maskin i 54 år.
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orrige gang 
Trygve Lyseng
ble kalt ut i hui og 
hast for å temme 

-
vann var i 1995, 

og lavereliggende 
deler av Østlandet ble herjet av 
krakilske bekker, elver og inn-
sjøer. Flommen for 15 år siden 

som har rammet området etter 

at den beryktede Stor-Ofsen 
raserte den samme landsdelen 
fullstendig i 1789. 
- Jeg ble først kalt ut med 
Komatsu’en min om kvelden 16. 
mai, og hadde kanskje minner 

akkurat da. Den ødela veldig 
mye her i området. Mesta har 
vedlikeholdskontrakt på den 
aktuelle veistrekningen som 

denne gangen, men maskinfører 
Bjørn Arlien klarte ikke å hånd-

TRYGVE TEMMET

-

seg opp og feide med seg store deler av fyl-

Trygve Lyseng (73) skifte ut 17. mai-stasen med 

arbeidshabitten og nok en gang gi seg natur-

kreftene i vold.

F
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tere krisesituasjonen alene med 
Volvo-hjulgraveren de hadde i 
nærheten, sier Trygve Lyseng til 
Anleggsmaskinen.

Et par timers arbeid var i første 
omgang nok til at det hele så ut 
for å være under kontroll uten 
at det ble gjort særlig skade. 
17. mai-feiringen neste dag var 
tilsynelatende reddet, trodde 
Trygve Lyseng og mange andre. 
Men alle var på tå hev natta 
igjennom likevel.
- Jeg har kjørt gravemaskin i 

sammen med sønnen min. 
Firmaet J & T Lyseng avviklet 
driften i 1996, da jeg etter hvert 
valgte å kjøre fast for Lysbakken
Maskin i Øyer kommune. Det 

i løpet av disse årene, så jeg 
har en viss erfaring ja, husker 
Trygve Lyseng.

Pyroplastisk

vokse. Da fastboende folk på 
stedet hørte voldsomt til bulder 
og brak høyt oppe i brattlia om 
ettermiddagen 17. mai, skjønte 
de at nå var det alvor og virkelig 
fare på ferde. Bekken var i ferd 
med å vokse til noe som liknet 
en pyroplastisk lavastrøm nedet-

over både utmark, innmark og 
private gårdstun. Også deler av 
Dovrebanen som passerer like 
nedenfor ble oversvømt og tid-
vis stengt. Samtidig grov bekken 
som nå var blitt en ustyrlig elv 

der det aldri før har vært rennen-
de vann. Alarmen gikk på nytt, 

Trygve Lyseng selskap av både 
politi, rådmann og ordfører på 
stedet.

Ugjenkjennelig
Da lokale myndigheter beordret 
lokale beboere evakuert om 
kvelden 17. mai, hadde Trygve
Lyseng allerede byttet fra festan-
trekk til arbeidstøy og var på 
nytt på plass i hytta i PC210’en
som ha satte igjen kvelden før. 
Og der ble han så å si uavbrutt 
til kontrollen var gjenvunnet.
Øyenvitner meddeler om en 
salig blanding av jord, gjørme, 
stein, trær, sørpe og isblokker 
veltet fram, endevendte veile-

stikkrennene til det ugjenkjen-
nelige. Og midt oppi infernoet 
kunne Lyseng skimtes bak stik-
kene i maskinhytta si.
Veteranen holdt hodet kaldt og 
klarte til slutt å samle det frå-
dende infernoet i eget løp igjen 
med 22-tonneren i samarbeid 
med kollegaen i hjulgraveren 
sin.
Da bekken til slutt var noen-
lunde normal og tilbake i sitt 
opprinnelige leie et par dager 
etterpå, begynte jobben med å 
reparere fylkesveien og gjøre 
den farbar for vanlig ferdsel 
igjen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Lokal helt 
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Navn I Svein Røed
I 53

Bosted IGrefsen
I Prosjektleder for senketunnelen i 

Bjørvika. Første (østgående) løp åpnet 26. april.

MED KONSTANT
TUNNELSYN

rosjektleder Svein Røed i Statens vegvesen har ansvaret 
for at Norges mest omtalte tunnel åpner som planlagt 
til høsten. Og det er ikke et lite ansvar han har på sine 
skuldre; landets første senketunnel er også en forutsetning 
for den videre utviklingen av hele Bjørvika i Oslo. Første 
milepæl ble nådd da det østgående tunnelløpet åpnet i 
april i år.  

Helt siden 2003 har Svein Røed arbeidet med selve senketunnelen, som 
ikke bare er Norges mest omtalt tunnelprosjekt, men også en turistattrak-
sjon.  På veivesenets informasjonssenter rett overfor operaen i Bjørvika, 
blir hele det nye veinettet og kommende bebyggelse vist frem for publi-
kum, og pågangen har vært formidabel. 
– Det er stor interesse for dette prosjektet. Informasjonssenteret her har hatt 
mellom 4.000 og 6.000 besøkende i året, noe som er ganske mye, sam-
menlignet med mange av museene rundt omkring i landet, sier Røed. Men 
så er det jo også mye mer enn et veiprosjekt; det er et byutviklingsprosjekt, 
ifølge prosjektlederen.
 – Senketunnelen er ett element i et stort prosjekt – den er en brikke i et 
stort spill. Dette enkeltprosjektet muliggjør videre byutvikling ved at bar-
rieren mellom byen og sjøen fjernes. Dette er en av Norges desidert mest 

-
len hvert eneste døgn. Når tunnelen er i full drift, fjernes 70 prosent av all 

sagt vannet. Først da vil alt ligge til rette for videre utvikling av området.

Verdensrekord
Selv om tunnelen i Bjørvika er Norges første senketunnel, er metoden på 
ingen måte ny. 
– Senketunneler har blitt bygget etter samme prinsipp i snart 100 år. Men 
det har jo skjedd mye teknologisk siden den gang. Blant annet benytter vi 
vanntett betong her i Bjørvika. Det bygges imidlertid svært få senketun-
neler på verdensbasis. Akkurat nå bygges det, så vidt vi vet, kun to slike i 

P
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verden – denne i Bjørvika og en under Bosporos-stredet som knytter Eu-
ropa og Asia sammen. Snart skal det også bygges senketunnel i Gøteborg, 
under Gøta kanal, forteller Røed.
– Fordi det bygges så få senketunneler, kommer de som planlegger slike 
tunneler hit for å se på den siste teknologien som vi har her. Vi har derfor 
tett samarbeid med de involverte aktørene i Sverige, og de har vært på 

de bygde senketunnelen under Øresund for noen år siden. Vi setter for 
øvrig en verdensrekord her: Det har aldri før skjedd at tunnelelementer har 
blitt produsert så langt fra selve byggeplassen. Elementene er produsert på 
Hanøytangen utenfor Bergen.

Sikkerhet
 Mange bilister synes det kan være guffent å kjøre i tunneler. At denne tun-
nelen ligger nede på havbunnen gjør nok ikke saken noe bedre for dem det 
gjelder. Røed kan imidlertid berolige de bekymrede bilistene.
– Senketunnelen får den høyeste sikkerhetsklassen vi har i Norge. Den 
blir overvåket 24 timer i døgnet. Takket være kameraer som fryses ved 

å umiddelbart få det med.  Dersom du for eksempel får motorstopp i tun-
nelen vil det gå kun 7-8 sekunder fra hendelsen inntrer til operatøren kan 
sette inn tiltak, forklarer Røed.
– Tunnelen, som ligger på gjennomsnittlig 15 meters dybde, er dimensjo-
nert for å kunne tåle påkjørsel fra et 70.000 tonns skip. Den har en dimen-
sjonert levetid på 100 år, uten at det blir gjort noen former for vedlikehold 
og oppgradering. Ved enkle tiltak vil levetiden kunne økes betraktelig.  

Den travle prosjektlederen er født i Haugesund og bodde på Karmøy til 

han var fem år gammel. Resten av oppveksten fant sted i Åheim – en liten 

på videregående skole og senere ingeniørhøgskole. Deretter var han ett år i 
militæret – ingeniørvåpenet – før han tok grunnfag i kommunalteknikk på 
distriktshøgskolen i Grimstad. At tunnelutbygging skulle bli Røeds leve-
brød, var nok litt tilfeldig, men han er også arvelig belastet.
– Jeg ville egentlig bli maskiningeniør, men ombestemte meg etter hvert. 
Som ganske ung hadde jeg sommerjobb i selskapet der faren min jobbet. 
Han er bergingeniør og arbeider blant annet i gruver. Bestefaren min var 
også gruvearbeider – han var stiger (formann).  Det har i det hele tatt vært 
gruvearbeidere langt bakover på farssiden i familien min, og det er jo nært 
beslektet med tunneler, forteller Røed.

-
vesen, hvor han arbeidet med prosjektering av riksveier i to år. Deretter 

med vei, vann og avløp. To år senere dukket det opp en jobbmulighet som 
han er glad han takket ja til, og som skulle vise seg å ha stor påvirkning på 
ham.
– Jeg ble utleid fra Grøner til Norconsult på et Norad-prosjekt fra 1983 
til 1986, hvor jeg var så heldig å få jobbe i Tanzania med planlegging, 
prosjektering og byggeledelse.  Oppholdet i Tanzania er kanskje det jeg 
ser tilbake på som det mest spennende tida i livet – i hvert fall i jobbsam-

også mye fattigdom, feilernæring og sykdom, som kolera og malaria. Det 
var 50 prosent barnedødelighet i enkelte av landsbyene vi jobbet i, og det 
gjør noe med deg å se det på nært hold, forteller Røed engasjert.
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klarte for eksempel overhodet ikke å sette pris på et norsk julebord.  Den 
voldsomme ”fråtsingen” ble litt usmakelig for meg akkurat da, og jeg 
orket ikke å spise noe særlig.

Prosjektleder
Røed var i Grøner helt til 1993, da han ble ansatt i Statens vegvesen, som 
er hans nåværende arbeidsgiver. I mellomtiden hadde han vært i England 
og tatt en mastergrad i ”urban engineering”, som handlet mye om vei, 
vann og avløp. I vegvesenet var han involvert i utbyggingen av Storo- og 
Sinsenkrysset, før han ledet et tunnelprosjekt litt lengre vest på Ring 3.
– Tåsentunnelen var det første prosjektet jeg var prosjektleder for. Parallelt 
med dette bygde vi nytt kryss ved Radiumhospitalet i tillegg til rehabilite-
ring av Granfosstunnelen, forteller Røed, som også har vært utbyggings-
sjef i vegvesenet i Oslo.
– Jeg har hatt to vikariater på seks måneder som utbyggingssjef i veg-
vesenet i Oslo.  Jobben gikk ut på å ha det overordnede ansvaret for alle 
prosjekter, både når det gjelder planlegging og utføring. Det var en god 
erfaring, men jeg liker egentlig bedre å jobbe direkte med selve prosjek-
tene, sier han. 

Og det er altså det han gjør nå. Han har hendene fulle med å styre utbyg-
gingen av et av norgeshistoriens mest omtalte tunnelprosjekter.
– Denne jobben inkluderer hele det nye veinettet i Bjørvika, ikke bare 
tunnelen. Det resterende veinettet, etter at senketunnelen er på plass, kalles 
etappe to. Vi skulle egentlig vært i gang med etappe to allerede, men det 
har blitt utsatt et års tid på grunn av at det har kommet mange endringer 
underveis. Dette berører igjen en del av kommende byggeprosjektene her, 
som for eksempel det nye Deichmanske biblioteket, forteller han.

Sykkel
Selv om svært mye av tiden går med til jobb når man har ansvaret for et 
så stort og viktig prosjekt, tar Røed seg også tid til andre ting. Ikke minst 
til samboeren Vigdis, som er operasjonssykepleier, og barna Lars (16) og 
Kristoffer (18).
– Fritiden min går i hovedsak med til å følge opp ungene, trene litt selv, 
lese og være på hytta på Skeikampen. Lars driver med skyting – både ba-
neskyting og feltskyting – og jeg bruker en god del tid på det; blant annet 
en uke på landsskytterstevnet hvert år. Kristoffer er terrengsyklist, og også 
i den forbindelse går det med mye tid. Frem til mars i år var jeg formann 

i barne- og ungdomsgruppa i sportsklubben Rye, som er Norges største 
sykkelklubb, og jeg sitter forsatt i styret, forteller han.
– Kristoffer, som er første års senior i år, var blant de 4-5 beste i landet 
som junior.  Jeg er glad i å sykle selv også og har deltatt på Birkebeinerrit-
tet tre ganger. Min målsetting er å klare tiden til Kristoffer ganger 1,5 – og 
det har jeg klart hittil. Ellers så sykler jeg til jobben stort sett hver dag, og 
i marka i helgene. I tillegg har vi vært mye på sykkelferie med familien, 
i både Østerrike, Bornholm, Danmark og Tyskland, pluss mange steder i 
Norge. 

Krim

han kan.

mye, selv om det går mye i rykk og napp, sier han. 

favorittforfatter må det bli Gunnar Staalesen. Ikke bare på grunn av selve 
historiene, men også skildringene. Han skriver forresten ikke bare krim. 
Jeg vil anbefale hans triologi om det 20. århundre på det sterkeste. Ellers 
liker jeg også forfattere som Tom Kristensen, (som egentlig er økonom), 
Stieg Larsson, Lisa Marklund og Håkan Nesser, for å nevne noen.

Ballfordeler
Senketunnelen i Bjørvika er med sin totale kostnad på 6 milliarder kroner 
det desidert dyreste veiprosjektet noensinne i Norge, målt i antall kroner 

med prominente gjester, festtaler og høytidelig snorklipping. Prosjektet 
er i rute både økonomisk og fremdriftsmessig så langt, og nå er det bare 
innspurten igjen for Røed, som har en enkel oppskrift på suksess i sin 
prosjektlederrolle.
– Jeg ser på meg selv som en midtbanespiller; jeg fordeler ballen – altså 
oppgavene – mellom de forkjellige spillerne. Min målsetting er at ting skal 
fungere utmerket uten at jeg er tilstede. Jeg er jo heldig som har veldig 

fungert. Dette er for øvrig en svært allsidig og fascinerende jobb, og jeg 
vet egentlig aldri helt hva dagen vil bringe.  Det er morsomt at det er dyna-
mikk på jobben – at ting skjer.  Da trives jeg best, sier han.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER
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En pålitelig og effektiv infra-
struktur er en forutsetning for 
ethvert lands økonomiske utvik-
ling og konkurranseevne. Norsk 
næringsliv lider av en infrastruk-
tur som ikke fungerer. Venting 
og forsinkelser koster det norske 
samfunnet store årlige summer. 
Landets konkurranseevne svek-
kes. Mye tyder på at dagens 

bevilgninger over statsbudsjet-
tet, gir for lite penger til vedli-
kehold og investeringer til vei 
og bane. Samferdselssektoren 
klarer tilsynelatende ikke å 
hevde seg politisk mot behovet 
for løpende bevilgninger til 
annet offentlig forbruk. Hvis 
man ser på årlig realvekst for de 
ulike politikkområder i perioden 
2001–2009, er samferdsel ett av 
områdene som kommer svakest 
ut.
– Det er stor ledig kapasitet i an-
leggsbransjen nå. Hvis det ikke 
legges langsiktige, troverdige 

omfanget av investeringer i og 
vedlikehold av vei og jernbane 
vil bransjen tilpasse seg situasjo-
nen og redusere kapasiteten. Det 
vil ta lang tid å bygge opp igjen 
denne kapasiteten den dagen 
politikerne ser behovet for det. 
Tiden er nå inne for å satse på 
vei og jernbane, sier Trond Jo-
hannesen, administrerende di-
rektør i Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF).

Stadig forverring 
Selv om det til stadighet har 

kommet politiske løfter om økt 
satsing på vei og jernbane, så 
går det alt for sent, ifølge Jo-
hannesen.
– Vi mener at myndighetenes 
systematiske nedprioritering av 
samferdselssektoren har øde-
lagt infrastrukturen i jernbanen 
og er i ferd med å gjøre det 
samme i veisektoren. Ettersle-
pet på veivedlikeholdet øker 
hvert eneste år, til tross for 
politiske løfter om det mot-
satte, sier han. 
– Statens vegvesen har i sitt 
planforslag en ambisjon om 
reduksjon av etterslepet på vei-
vedlikeholdet med en tredjedel 
frem til 2013. Slik utviklingen 
går nå, ser det dessverre ut til 
at det heller vil bli en forver-
ring av etterslepet.  Derfor 
mener vi det er nødvendig å 

-
neprosjekter utenfor statsbud-
sjettet.

Se til utlandet
Norges værharde klima og ku-

frem når veinettets lave stan-
dard skal forsvares. Det viser 
seg imidlertid at land vi kan 
sammenligne oss med, som har 
tilsvarende klimatiske og topo-

bedre veier enn Norge.
– Det har i alle år vært en 
klattvis utbygging av veinettet 
i Norge. Vi mener utviklingen 
må skje raskere og mer helhet-
lig. Alle samfunnsøkonomisk 
lønnsomme prosjekter i Nasjo-

nal transportplan 2010-2019 
bør forseres og de mest lønn-
somme prosjektene må bygges 
ut først. For å oppnå dette bør 
Statens vegvesen og Jernba-
neverket få frihet og ansvar 

utenfor de årlige budsjettene, 
sier Johannesen.
– I Sverige bevilges pengene 
av Riksdagen, og så er det 
opp til Vägverket – eller Tra-

utbyggingsprosjekter for vei 
og bane. Det gir mer penger til 
drift og vedlikehold, samt ras-
kere og billigere utbygginger.  
I Østerrike har man opprettet 
et eget aksjeselskap som byg-
ger, vedlikeholder og drifter de 
viktigste veistrekningene. Vi 
mener slike modeller vil kunne 
fungere godt også i Norge. 

Undervurdert nytteverdi
Før beslutning om gjennom-
føring av alle større veipro-
sjekter, skal den samfunnsøko-
nomiske nytten og kostnaden 
kalkuleres av Vegdirektoratet. 
Tilsvarende blir potensielle 
jernbaneprosjekter analysert av 
Jernbaneverket. Konsernøko-
nom Nils Terje Furunes i DnB 
NOR mener modellene for 
kostnads- og nytteberegninger 
ved samferdselsprosjekter ikke 
er holdbare. Det er ifølge ham 
en rekke aspekter som ikke til-
legges tilstrekkelig betydning 
når lønnsomheten i et potensi-

elt prosjekt skal vurderes.
– Ikke én eneste fjellovergang 
for vei i Norge ville blitt bygd 
hvis man skulle basert seg 
ensidig på dagens metode for 
kost- og nytteberegninger. 
Nytteanslagene i samferd-
selsprosjekter er stort sett alt 
for lave. For mens forventet 
redusert transporttid og lavere 
ulykkeskostnader som oftest 
er med i analysene, er fordeler 
for bosetting, næringsvirksom-
het, eiendomsverdier, lokal-
samfunn, mindre slitasje på 
kjøretøyer og en rekke miljøas-
pekter ikke med. For eksempel 
er den nye senketunnelen i 
Bjørvika vurdert som kun mar-
ginalt lønnsom, fordi frigjøring 
av svært verdifulle tomtearea-
ler ikke er medregnet, forklarer 
Furunes.
– I tillegg har man vært pålagt 
å legge til grunn for lave tra-

-
prosjekter har derfor i ettertid 
vist seg å bli mer lønnsomme 
enn forutsatt. Kalkylene er 
dessuten basert på 25 års le-
vetid, noe som er svært lavt. 
Både Sverige og Storbritannia 
opererer med 60 års levetid. 
Heller ikke konsekvenser av 
svak driftsregularitet som følge 
av dagens dårlige infrastruktur 
er tatt med i kalkylene. Dag-

slik det har vært i vinter, gir 
store økonomiske tap. Ifølge 
Jernbaneverkets analyse i for-
bindelse med jernbaneprosjek-
tene i Nasjonal transportplan 

Utbygging av vei og bane

TENK ALTERNATIVT!

elendig forfatning. Samtidig er det svært mye ledig kapasitet i anleggsbransjen. 

Hvorfor er det så vanskelig å bygge ut infrastrukturen raskere i et land med så 

store overskudd på statsbudsjettet?
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2010-2019, er den etterleng-
tede utbyggingen av Oslo-Ski 
det minst lønnsomme av alle 
planlagte prosjekter. Med 
britisk kalkulasjonsmetode er 
prosjektet svært lønnsomt.  

Overdrevne utgifter
Utbyggingskostnadene blir i 
tillegg unødig høye ved mange 
prosjekter, ifølge Furunes.
– Kostnadene blir høye på 

Klattvis årlige bevilgninger 
er det minst lønnsomme. Det 

løpende av lønnen. Lønnsom-
heten på jernbanestrekningen 
Lysaker-Asker ville blitt forbe-
dret med 1,5 milliarder kroner 
dersom man hadde bygget den 
ut på fem år, slik Jernbanever-
ket ønsket, i stedet for ti, som 
de ble pålagt for å begrense de 
årlige utgiftene. Til sammen-
ligning klarte man for 100 år 
siden å bygge ut Bergensbanen 
på ti år, med de metodene og 
teknologien man hadde da. 
Bergensbanen kostet for øvrig 
om lag ett statsbudsjett – som 
selvsagt den gang utgjorde en 
langt mindre andel av landets 

økonomi enn i dag, forteller 
Furunes.

veileder skal de faktiske kost-
nadene økes med 20 prosent 
for samfunnsøkonomisk tap, 
som følge av at prosjektet er 

beskatning. Dette er imidlertid 
ikke relevant når man betrakter 
ressursbruken som forvaltning 
av oljeformuen, og økt over-
føring til Statens pensjonsfond 
utland (oljefondet) er den 
alternative anvendelsen av 
midlene.

Ulønnsom Svinesundbru?
Finansdepartementet har også 
et krav om at samferdselspro-
sjekter skal gi 4,5 prosents 
realavkastning (avkastning 
justert for prisstigning) per 
år. Dette er altfor høyt og en 
viktig årsak til den mangelfulle 
utbyggingen av infrastruktur 
her i landet, ifølge Furunes.  
– Statens pensjonsfond utland 
oppnådde i gjennomsnitt en 
årlig realavkastning på 2,7 
prosent fra 1998 til 2010, med 
minst like høy risiko på plas-
seringene som samferdselsin-

vesteringer. På bakgrunn av 
dette bør kravet om realavkast-
ning ikke være høyere enn 2,5 
prosent.  Ikke engang den nye 
Svinesundbrua ble ansett som 
lønnsom i Norge da den ble 
planlagt. For svenskene, deri-
mot, var den lønnsom, da de 
brukte en annen regnemodell 
med et lavere realavkastnings-
krav. Det er vel liten tvil om at 
vi har langt mer nytte av brua 
enn svenskene.  

Bygg landet nå!
Ofte blir det hevdet at økte 
investeringer gir økte drifts-
kostnader, fordi det vil kreve 
mer til drift og vedlikehold.
– Påstanden kan være riktig 
ved investeringer i noe som 
ikke fantes tidligere, for ek-
sempel et kommunalt svømme-
basseng. Der det dreier seg om 
investeringer til oppgradering 
av en vei eller til effektivise-
ring, vil driftsutgiftene tvert 
imot svært ofte gå ned. Det er 
ofte selve hensikten med in-
vesteringen. I min tidlige barn-
dom hadde vi verken vannklo-
sett, vaskemaskin eller kjøle-
skap, men det var likevel svært 

ressursbesparende å få slike 
hjelpemidler, sier Furunes.
– Det er også viktig å presisere 
at investering ikke er forbruk. 
I statsbudsjettene skilles det 
nemlig ikke mellom forbruk 
og investeringer. Når man 
investerer i infrastruktur – for 
eksempel ny Lysaker jernba-
nestasjon eller ny taxebane på 
Værnes – bruker man jo ikke 
opp pengene; man omplas-
serer formue. For å sette det 
på spissen: Er vi – og våre 
etterkommere – best tjent med 
et godt utbygd land og noe 
mindre på bok i utlandet, eller 
et svakere utbygd land, men 
mer på bok i utlandet?  Svaret 
bør avhenge av hva som gir 
høyest avkastning. Så lenge vi 
har mange prosjekter i Norge 
som gir høyere avkastning enn 
plasseringer i oljefondet, bør 
vi prioritere disse prosjektene 
nå før eldrebølgen setter inn, 
avslutter han.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Nils Terje Furunes Trond Johannesen
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To ganger i året gjennomfører 
MEF en grundig kapasitetsun-
dersøkelse for anleggsbransjen. 

ikke helt har sluppet taket. Det er 
betydelig ledig kapasitet i bransjen 
og en rekke entreprenører har 

-
sjekter og mer arbeid. Samtidig 
er antallet anbud i løpet av første 
kvartal 2010 halvert sammenlignet 
med samme periode i fjor. Til tross 
for dette velger bedriftene ikke å 
grave seg ned. Tvert imot er stem-
ningen blant maskinentreprenø-
rene den mest positive siden MEF 
begynte å måle dette i 2008.

Forskjeller
Hele 77 prosent av bedriftene som 
har svart på MEFs undersøkelse 
ser med positive øyne på de kom-
mende seks månedene. I desember 

utbrudd, var kun 56 prosent posi-
tive. Undersøkelsen viser at den 
ledige kapasiteten hos bedriftene 
er totalt sett relativt høy, men for 
én måned frem i tid er den ledige 
kapasiteten likevel på det laveste 
siden våren 2008. Graden av ledig 
kapasitet ser for øvrig ut til å vari-
ere etter bedriftenes størrelse. De 
minste bedriftene (færre enn 20 
ansatte) sliter til dels tungt og har 
mest ledig kapasitet, mens de mel-
lom 50 og 100 ansatte har mest å 

enn 100 ansatte) har igjen litt mer 
ledig kapasitet. 

forskjellen. De små bedriftene 
har mye ledig kapasitet både én 
og tre måneder frem i tid, og mer 

enn dobbelt så mye ledig kapasitet 
som bedriftene mellom 51 og 100 
ansatte. Mange av de mindre be-
driftene sliter nok med å omstille 
seg til det offentlige anleggsmar-
kedet, sier næringspolitisk rådgi-
ver i MEF, Trygve Ulset.
– I tillegg har det kommet få of-
fentlige anbud hittil i år. De større 
bedriftene bruker også underen-
treprenører i mindre grad enn 
tidligere og tar i stedet jobbene 
helt selv, noe som igjen går utover 
de minste bedriftene. De mel-
lomstore bedriftene kommer nok 
best ut av det fordi de har kapasitet 
til å ta både store og mindre opp-
drag. Det ser for øvrig også ut til 
å være store regionale forskjeller. 
I februar i år var det for eksempel 
tre ganger så mye ledig kapasitet 
hos bedriftene i Vest-Agder som i 
Sør-Trøndelag.

anbud
Det kommer som regel alltid ut 
få offentlige anbud de første må-
nedene av året. I år er imidlertid 
situasjonen ytterligere forverret 
for landets maskinentreprenører. 
Antallet anbud over to millioner 
kroner (unntatt funksjonskontrak-
ter) i løpet av første kvartal 2010 
er nemlig halvert sammenlignet 
med samme periode i fjor. En kon-
sekvens av det svært lave antallet 

-
dere per anbud i år enn i fjor. 
– Våre medlemsbedrifter ønsker 
naturligvis større forutsigbarhet 
når det gjelder hvilke entrepriser 
som kommer ut i markedet, altså 
en bedre fordeling over året. Dette 

vil kunne bidra til en mye jevnere 
sysselsetting gjennom hele året, 
sier Ulset.

Pessimistisk
Fosse Maskin og Transport AS fra 
Vangsnes i Sogn og Fjordane, er 
med sine 11 ansatte en gjennom-
snittlig stor MEF-bedrift. Selska-
pet opplever tunge dager for tiden, 
både som følge av dets størrelse 

– Her hvor vi holder til er det for-
holdsvis stille. Det er lite å gjøre 
og vi har rett og slett masse ledig 
kapasitet nå. Det kommer svært 
få anbud i en størrelsesorden som 
passer oss; de som kommer er ofte 

på kanskje ett anbud i måneden. 
Nå er det knapt halvparten. Jeg 
håper jo det vil gå bedre fremover, 
men jeg er nok mer pessimistisk 
enn jeg har vært noen gang tidli-
gere, sier daglig leder Harald Even 
Fosse. Bedriften hans har i dag 11 
ansatte, mot 17 for ett år siden. 
– Det har blitt mye større konkur-
ranse på hvert eneste anbud. Man 
må jo ha en voldsomt lav pris for å 
få anslag på anbudene. Det virker 
på meg som om det har blitt et delt 
marked, med noen få entreprenø-

tar mange oppdrag, mens mange 
nesten ikke får jobber i det hele 
tatt. Jeg forstår ofte ikke hvordan 
de greier å ta disse jobbene uten å 
gå med tap. Prisene er jo så lave. 
For min del må jeg bare håpe at 
det kommer inn noe etter hvert. 
Jeg er jo avhengig av noen større 
jobber innimellom for å få det til 
å gå rundt.  

Mindre marginer
For Senneseth Anlegg AS på 
Ringerike er situasjonen en ganske 
annen. 
– Vi opplever at det er mye å 
regne på akkurat nå og vi har 
allerede mer enn nok å gjøre dette 
året. Vi er ikke avhengige av å få 

vi har satt oss som mål. Men neste 
år blir det nok mer behov igjen, så 
nå prøver vi derfor å se på jobber 
som har en viss varighet, sier dag-
lig leder Tom Bråthen. Selskapet 
har i år 27 ansatte, en økning fra 
23 i 2009.
– Selv om det er mye å regne på 
er det også mange om beinet. Vi 
har sett tendenser den siste tiden 
til at mindre selskaper som vi ikke 
har sett her i distriktet før, kommer 
hit og er med og konkurrerer om 
anbudene. De mindre bedriftene 
sliter nok kanskje litt, og enkelte 
som tidligere har vært underentre-
prenører for de større selskapene 
kommer nå fra distriktene og 
prøver seg på egen hånd både her 
og andre steder.  Det er klart det er 
mindre marginer nå enn for ett år 
eller to siden, men mengden job-
ber skorter det ikke på. I hvert fall 
ikke for vår del, sier han.

Som i dagligvarebransjen
K.A. Aurstad AS, med hoved-
kontor i Ørsta kommune på 

gunstigere situasjon. Bedriften har 
ca. 115 ansatte, mot rundt 90 på 
samme tid i fjor. 
– Vi har mye å gjøre akkurat nå 
og vi har ordrereserver for rundt 

VARIABEL
ANLEGGSBRANSJE
Nye tall fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser at det fremdeles er 

ser likevel ut til å være mer positive enn på lenge
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200 millioner kroner. Vi trenger 
nok noe mer arbeid til tunnel-
virksomheten vår, men vi ser lyst 
både på situasjonen i dag og tiden 
fremover. Akkurat nå regner vi 
på to større prosjekter, men vi 
regner på jobber ned til fem mil-
lioner kroner. I tillegg tar vi også 
enda mindre jobber dersom de er i 
nærområdet, forteller daglig leder 
Cato Aurstad. Alt er imidlertid 
ikke bare gull og grønne skoger, 

størrelse.
– Selv om vi har mye å gjøre 
for tiden er det ingen tvil om at 
markedet er tøft nå. Tidligere var 
det rundt tre tilbydere på hvert 

anbud; nå er det minst ti. Prisene 
har blitt presset veldig nedover, og 
marginene er nede i to-tre prosent, 
mot åtte til ti prosent for et par-tre 
år siden. Det er ikke rom for mye 
feil med slike marginer. Det er 
imidlertid klart at de større entre-
prenørene lettere kan gå litt ned på 
pris og i stedet øke volumet. De 
mindre bedriftene sliter mer med 
det. Det blir litt som i dagligvare-
bransjen, prisene går nedover og 
nedover, mens volumet går opp, 
sier Aurstad.
– Det har nok vært litt færre anbud 
den senere tiden, men de som har 
kommet har vært relativt store og 
passet oss bra. Det har imidlertid 

vært få utlyste anbud rettet mot 
typiske MEF-entreprenører, anbud 
i størrelsesordenen 1-20 millioner 
kroner. Anbudene har i stedet vært 
mer rettet mot riksentreprenørene. 
Likevel tror jeg det kommer en del 
prosjekter fremover, ikke minst på 
grunn av den dårlige veistandar-
den vi har her i landet. Da tenker 
jeg også på mindre prosjekter som 
er mer tilpasset MEF-bedrifter.  
Jeg tror politikerne blir tvunget til 
å bruke mer penger på vei.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Tom Bråthen Cato Aurstad

Trygve Ulset Harald Even Fosse
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Storebrand gir deg råd om hvordan du kan utnytte fordelene bransjeavtalen gir deg.

Maskinentreprenører behøver ikke streve 

med pensjon eller forsikringer lenger

Maskinentreprenørenes Forbund har allerede inngått en 

fordelaktig avtale for deg med Storebrand.

Avtalen sikrer din bedrift gode pensjonsvilkår og forsikringer med gunstige betingelser. 

47% av ansatte i MEF sine medlemsbedrifter har sin tjenestepensjon i Storebrand. 

Vi tilbyr en profesjonell administrasjon, dyktige kundebehandlere og en egen bransjeside på 

storebrand.no/mef. Dermed kan du senke skuldrene, vel vitende om at sikkerheten 

bransjeavtalen gir deg nå, også garanterer deg en trygghet for fremtiden.
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mat

månedens bil maZDa CX-7 De 2.2

Tetter vann og avløp
AK Produkter i Tysnes i Hordland lanserer noe helt nytt innen tetnings- og beskyttelses-
teknologi i form av patenterte tetningsduker i mange forskjellige varianter innen vann- og 
avløpsoppdrag. Dukene har egne og fleksible festeanordninger, og er designet for bruk på 
rør- og kumutførelser i både pvc og betong, både ved nyanlegg og vedlikehold, går det 
fram i en produktpresentasjon fra selskapet. AK Produkter retter i første rekke produktene 
sine inn mot VA-bransjen gjennom entreprenører, rørleggere, konsulenter og andre som 
jobber seriøst for å ivareta avløpsfunksjonene slik det er tenkt.

se OPP FOR  

CX-7

Pris testeat modell: Kr. 532.300
motor: 2,2 liter commonrail,  
173 hk/400 Nm
Totaltvekt/nyttelast:  2.430/630 kg
Tilhengervekt m/brems:  1.800 kg
0-100/toppfart: 11,3 sek/200 km/t
forbruk: 9,1/7,5/6,6 l/100 km (by, 
kombi, landevei)
utslipp CO2: 199 g/km (EU 5)

suV-sjåfører på norske veier bør heretter kikke enda oftere i bakspeilet, for der er sjansen nå blitt stor for 

at det plutselig dukker opp en konkurransesugen mazda CX-7.
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dokumentasjon til leie
Cramo AS inkluderer nå GPS-dokumentasjon til kunder som skriver leiekontrakt 
på Hamm anleggsvalser. Maskinparken er utvidet med 13 valser levert av 
Wirtgen Norway AS, og flere av dem er utstyrt med GPS som sørger for 
dokumentasjon av utført jobb, skriver Cramos administrerende direktør Finn 
Løkken og Wirtgens salgskonsulent Ole Morten Pedersen i en pressemelding 
(bildet). Etterspørsel etter GPS-dokumentasjon av utførte valsejobber har økt 
sterkt de seneste par årene blant både entreprenører og byggherrer.

Da Mazda slapp sin SUV-
versjon ut av sekken for et par 
år siden, var det i første rekke 
med tanke på salgssuksess i 
det viktige amerikanske mar-
kedet. Norske bilavgifter send-
te CX-7 med sin digre bensin-
motor høyt opp på prislistene, 
og salget i Norge ble deretter. 
Ved nyttårstider ble bilen lan-
sert med dieselmotor, og pipa 
har med ett fått en helt annen 
lyd. Mazda CX-7 er blitt en 
heftig konkurrent til de mange 
etablerte dieselSUV-modellene 
også her i Norge. Ikke bare 
prismessig, er vår konklusjon 
etter en prøvekjøring.
Designmessig har CX-7 fått 
sitt eget særpreg gjennom 
Mazdas samlede formspråk, 
og sklir rett inn i modellrek-
ken med visuelt tydelige fami-
liebindinger. Karosserilinjene 
gir bilen en langt, bakoverstrø-
kent, lavt og lettbent inntrykk, 
og den er større enn det kan 
virke som. Fronten signali-
serer umiskjennelig til foran-
kjørende via bakspeilet at her 
kommer en Mazda!
Bak rattet fornemmer vi den 
samme litt aerodynamiske 

designfølelsen. Dashbord og 
instrumentering er en blan-
ding av klassisk layout og 
innovasjon i en noe annerledes 
pakke. Og vi repeterer igjen: 
Også her kjemisk rent for for-
styrrende og refleksdannende 
aluminiumsimitert plastikk. 
Vi hyller utviklingen og håper 
trenden blir universell.
Forsetene har alle justerings-
muligheter, men sidestøtten 
i ryggputa kunne vært bedre 
etter vår smak. Sitteputene er 
litt korte, men mangelen på 
understøtte kompenseres del-
vis av vinkeljusteringen. Støtte 
under lårene er spesielt viktig 
på biler med manuelt gir. Da 
må venstrebenet tas ut av hvi-
leposisjon rett som det er og 
jobbe en god del.
Hovedinstrumenter med røde 
tall på sort bunn gir lav les-
barhet gjennom solbriller. Vi 
synes også at oppsettet for 
musikkanlegget og er i over-
kant uoversiktlig og krevende 
å betjene. Rattet har i tillegg 
fire fjernbetjeningstablåer for 
fartsholder, radio, navigasjon 
og telefon. Selve displayet er 
flyttet langt inn mot midten 

av frontruta, og navigasjons-
kartet langt der framme gjør 
lite av seg ved siden av radio/
CD-informasjonen. Alt dette 
handler selvsagt om tilvenning 
og å lese instruksjonsboka. 
Hovedinntrykket av førerplas-
sen i CX-7 er udelt positiv, og 
absolutt smakfull og funksjo-
nell.
På veien oppfører CX-7 seg 
eksemplarisk. Styringen er su-
perpresis og helt nøytral både 
på rettstrekker og gjennom 
skarpe svinger uansett under-
lag, og leverer alle nødvendige 
tilbakemeldinger fra underla-
get via rattet uten forstyrrende 
krengning i svingene. Slag og 
dumper tas velvillig hånd om 
av understellet, men det slam-
rer litt i opphengene når vi 
passerer skarpe asfaltskjøter. 
Lydnivået er akseptabelt lavt 
inne i kupeen. Motoren høres 
knapt, men vi forundres over 
en del vindsus.
Motoren yter 173 hk og leve-
rer maksimale 400 Nm først 
ved 2.000 omdreininger, men 
løper overbevisende lett og har 
en velvillig akselerasjonsevne. 
Vi registrerte 90 km/t i sjette 

gir ved 1.600 omdreininger, 
en utveksling motoren både 
fortjener og klarer å håndtere 
med sitt høye dreiemoment.
Mange vil kanskje etterlyse 
automatgir på en bil som dette, 
i tider da det er langt mellom 
SUV’er i markedet som kun 
har manuell girkasse å by på. 
Girkassa på CX-7 har seks 
valg, og overfører kraften 
til de fire hjulene gjennom 
det Mazda kaller aktiv dreie-
momentfordeling, forklart 
som variasjon mellom 100/0 
forhjulsdrift og 50/50 for/
bakhjulsdrift, med fordeling 
av kraft til hvert hjul etter 
behov. Girutvekslingene har 
tette sprang og er med på å gi 
oppvakte førere en sportslig 
opplevelse av kjøringen.

Mazda CX-7 leveres i to 
versjoner; Advance og Sport. 
Begge er overdådig utstyrt, 
og med gode muligheter for 
ytterlige oppgraderinger på 
utstyrssiden. Prisen starter på 
508.300 kroner. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIk MADSSVEEN



Tema meFa 2010

Rammen omring mefa 2010 i stavanger første helga i juni var den aller beste 
da rundt 4.000 besøkende var innenfor portene til den ene av årets to store 
maskinmesser her til lands. både utstillere og publikum var storfornøyde med 
både messeområdet og organiseringen av maskinutstillingen på plassen foran 
flymuseet på sola der det angivelige ikke har skjedd særlig mye annet de seneste 
65 årene med unntak av et par mindre arrangementer i henholdsvis 1987 og 2006.

VellYkkeT sTRandHOGG i 
sTaVanGeR



VellYkkeT sTRandHOGG i 
sTaVanGeR
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Tema meFa 2010

drøyt 90 fornøyde leverandører var på plass på mefa 2010 i stavanger. 
- litt som å hoppe etter Wirkola, oppsummerte ingunn s. slåtsveen i Hes-
selberg maskin med henvisning til å legge et slikt arrangement like etter 
gigantmessen bauma.

 Publikumstekke 88 utstillere dannet rammen om 
MEFA 2010 i finværet på den asfalterte plassen 
foran Flymuseet på Sola. (foto: Runar Daler)
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Men som alle andre var Hesselberg Maskin svært godt fornøyd med 
organiseringen av MEFA 2010. På samme måte som på 1960-tallet 
i hoppbakken hadde messearrangørene en ekstra stor utfordring i å 
få til en konkurransedyktig og forlokkende utstilling i oljebyen med 
både leverandørtekke og publikumsinteresse såpass tett etter først 
Bauma i München, og deretter MaskinExpo i Stockholm. Akkurat 
som hoppere med startnummer like etter Bjørn Wirkola.
- Det synes vi de har klart veldig bra. Til og med været er på vår 
side. Pluss tett og fin atmosfære, nærhet til de andre leverandørene, 
jevnt over svært mange besøkende innom standen, helt topp under-
lag med asfalt overalt og gangavstand til hotellet. Det kunne nesten 
ikke vært bedre, sier Slåtsveen som talerør også for utstillerkolle-
gene sine.
Fordi alle andre leverandører som Anleggsmaskinen sjekket ut, var 
av samme oppfatning.

desinformasjon
Men mange besøkende som hadde håpet å få se et stort utvalg nyhe-
ter som ble vist på Bauma og MaskinExpo fikk likevel ikke innfridd 
alle ønskene sine. Askeskyene over nord-Europa i slutten av april 
ødela planlagte Bauma-besøk for veldig mange bransjefolk, og som 
nå satte sin lit til MEFA 2010.
- Vi hadde også håpet på å få opp maskinnyheter fra Tyskland, 
eventuelt fra Sverige, men tida mellom utstillingene har vært for 
kort, forklarer Tore Volden som hadde stor moro med maiutgaven 
av Anleggsmaskinens misforståtte formidling av komatsus hjulgra-
vernyhet PW148-8 på Bauma. I bladet ble det gjort poeng av doble 
hjul på en hjulgraver i denne størrelsen, og at det var årsak til 8-tal-
let i typebetegnelsen. Men maskinen leveres valgfritt med fire brede 
enkelthjul eller tvillinghjul.
- Og betegnelsen 148-8 går på vekt og serie, ikke på antall hjul, 

forklarer en humrende Ivar Øksendal mens redaktøren beklager og 
legger seg langflat. 

utenom bauma
Flere andre tunge leverandører var i samme situasjon som Hesselberg 
Maskin, og stilte uten Bauma-nyheter. Som eksempelvis både Volvo 
Maskin, Pon Equipment og Rishaug Anleggsmaskiner.
- Nyhetene fra Bauma må dessverre vente litt til før det blir norgespre-
miere. Men vi vil være kjappe til å levere når de første maskinene dukker 
opp, sier daglig leder Martin Fusche i Rishaug Anleggsmaskiner og viser 
til Bauma-premieren på tre nye hjulgravere fra New Holland.
Noen leverandører klarte likevel å sikre noen av nyhetene fra de store 
internasjonale messene i tidligere i vår. Dette er helst maskiner som er 
lansert uten tanke på verdenspremiere på Bauma, som for eksempel 
Hitachis nyeste serie 3 av nye minigravemaskiner. Alle disse og en ny 
Hitachi hjullaster var å finne blant en håndfull andre norgespremierer på 
MEFA 2010.

Rammet av streik
Messegeneral Svein O. Myhrvold i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF) Region Sørvest Agder/Sør-Rogaland bekrefter opplevelsen av en 
svært vellykket maskinmesse både med tanke på utstillere og antall besø-
kende. - Men vi kom dessverre ganske uheldig ut med timingen i forhold 
til streiken i kommune-Norge. Besøket fredag ble derfor mye lavere enn 
forventet. Så alt i alt er vi i MEF som står bak arrangementet veldig godt 
fornøyd totalt sett selv om det ikke ble registrert besøksrekord i forhold 
til forrige MEFA i Stavanger. I 2006 var 4.000 innenfor portene i løpet av 
tre dager, og vi endte opp med omtrent akkurat det samme denne gangen, 
sier Svein O. Myhrvold.
Tekst og foto
I SVEIN ERIk MADSSVEEN

sOm å hOPPe etteR 
WiRkOla

fornøyd Ivar Øksendal, Tore 
Volden og Ingunn Slåtsveen 
kvitterte uformelt, men i beste 
mening for vel gjennomført 
MEFA 2010 på vegne av både 
utstillere og besøkende.
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– Fokuset på Bauma var maskinenes lave marktrykk, men det er jo 
ikke så mange i Norge som er opptatt av lavt marktrykk, da det ikke 
er så mye myrområder her i landet, fortalte Bjørn Eriksen i Hydrema. 
– Her på MEFA fokuserer vi i stedet på den nye dumperen 922D, som 
overtar etter 922C. Denne dumperen er produsert på fabrikken i Wei-
mar i Tyskland. Den var ferdig på mandag og ble fraktet hit med båt 
fra Hirtshals. Ferskere vare får man ikke, sa han fornøyd. 
 – Den skal for øvrig videre til NNBA-messa i Tromsø om to uker. 
 
finere design 
Den nye dumperen, som for øvrig også ble presentert på Bauma, har 

flere nye finesser sammenlignet med 922C. 
 – Det viktigste for det norske markedet er nok at hele konstruksjonen 
har blitt smalere. Det betyr at vi kan sette på bredere dekk og likevel 
er maskinen kun 2,55 meter bred, fortalte Eriksen. 
 – Den nye dumperen har også fått ny hytte, tilsvarende som på 912D. 
Og den har fått litt finere og stiligere design. Vi ser et visst potensial i 
tidligere Volvo A20-kunder – og for så vidt også Moxy-kunder – for 
nå kan vi levere tilsvarende dekkdimensjoner som dem.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

smaleRe 
kOnstRuksjOn – 
bReDeRe Dekk
danske Hydrema valgte et helt annet fokusområde overfor sine norske kunder på mefa 2010 enn resten av 

verdensmarkedet på bauma-messen for noen uker siden.

Rykende fersk Hydremas Bjørn Eriksen viste fram den nye dumperen 922D.
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– Dette er neste generasjon Mustang, sa han entusiastisk og pekte på 
en nye Mustang 2056, en tretonns kompaktlaster med servospaker og 
fotgass.   
– Denne maskinen har en bredde på 157 cm og er lett manøvrerbar på 
fortau og smale stier. Samtidig har den en maks tipplast på hele 1724 
kg, som også kan økes ytterligere ved ekstra motvekt. Dette er den 
perfekte kombinasjon av størrelse og styrke. 
 
Rundt egen akse 
– Dette er kanskje litt sære maskiner, men de er suverene til sitt bruk. 
De er helt suverene på styrke i løftet i forhold til hvor mye plass de 

tar, og de spinner jo rundt sin egen akse, fortsatte han. 
 – Den nye 2056 har også fått et helt annet og bedre førermiljø, og 
spakene er omtrent som i en graver. Vi har jo høye markedsandeler 
i kompaktlastermarkedet fra før, og vi forventer oss mye av denne 
modellen. 
Standen til Beck Maskin tiltrakk seg mange besøkende. I tillegg til 
den nye Mustangen, var det stor interesse for Hanix-minigraverne, og 
spesielt Hanix H36C på 3,6 tonn.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

sæRe Og suveRene 

i solsteiken på messeområdet møtte anleggsmaskinen salgskonsulent Gunnar 

Hatlen i beck maskin, der han sto blant mustang-hjullastere og Hanix-gravere.  

Han hadde en rykende fersk nyhet å vise frem.

store forventninger Salgskonsulent Gunnar Hatlen i Beck Maskin har 
tro på den nye kompaktlasteren Mustang 2056. 
 

kraftig Til tross for en beskjeden størrelse har maskinen en maks 
tipplast på hele 1724 kilo.
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Nanset Standards kjell Sørensen viste opp den helt nye Hitachi ZW 65 
kompakthjullasteren som supplerer de to større ZW 75 og ZW 95-varian-
tene. ZW 65-vekta er 5,14 tonn, skuffen tar 700 liter og motoren yter 60 
hk. De to øvrige veier henholdsvis 5,34 og 6,28 tonn og rommer 850 og 
1.000 liter i skuffen. Motorene i de to minste er identiske, mens ZW 95 
leverer 71,2 hk. Også minigraverne ZX29, Zx38 og ZX52 i U-3-utgave 
var på plass. Med dem er Hitachis utvalg av serie 3 minigravere komplett.
- Vårt inntrykk er at innsatsen øker ute i markedet, og at det tar seg opp 
både med hensyn til antall oppdrag. Spesielt peker pilene for vei og rene 
anleggssoppdrag oppover for oss, sier kjell Sørensen.
Standard Maskin kunne også skilte med en fersk Bauma-nyhet. Mye fordi 
beltegraveren Sany SY135C på drøyt 13 tonn og påmontert frontskjær 
allerede var solgt til en norsk kunde da den fikk plass på MEFA 2010, og 
trakk mange nysgjerrige i Stavanger. Sany-maskinene leveres med Izusu 
motorer, kawazaki hydraulikk og kyaba sylindre.

Gjenfødt maskinmerke
Hos Motorsalg satt smilet løst absolutt hele utstillingen gjennom, i og 
med at Terex nyeste kompakthjulgraver TW110 med delt bom og fi-
rehjulssving hadde fått hedersplassen på standen. Skuffekapasiter fra 
130-410 liter. Maksimalt gravedyp oppgis til 4,3 meter og rekkevidden til 
8,3 meter. Alle kapastieter skaffes til veie fra motoren på 102 hk og som 
leverer transporthastighet på nesten 40 km/t.
Ifølge daglig leder Frode Hatlestad er maskinen i første rekke bygget opp 
med maksimal omtanke for føreren og miljøet han eller hun oppholder 

seg i inni hytta.
For øvrig gleder Hatlestad seg over tilbakekomsten av Atlas Wayhausen, 
og at Motorsalg igjen får hjulgravermerket på programmet fra 14 tonn 
og oppover. Dermed konkurrerer maskinverdenens ”Lasarus”, altså gjen-
oppståtte Atlas Weyhausen, ikke med Terex som dekker fra 1,5-12 tonn, 
forsikrer distriktsselger kåre Bjørkheim. Beltegravere fra kato dekker 
den siden av markedet.

sterk Hyundai-serie
Foruten nye U48-4, U55-4 og kX057-4 fra kubota hadde Hymax fått 
opp tre nye Hyundai beltegravere fra Bauma, henholdsvis 210 LC-9, 380 
LC-9 og korthekkeren  145 CRD-9 på henholdsvis 21, 38 og 14,5 tonn, 
og altså alle i den helt nyeste versjonen. Maskinselger Andreas Hopland 
hos Hyundai-forhandler B. Aandal i Molde har sørget for salgskontrakten 
for 21-tonneren med Gunleif Borsheim AS som den aller første solgte 
serie 9-Hyundaien i Norge, og under veis lørdag så det rett som det var 
ut til at også de to andre maskinene skulle få nye eiere i løpet av MEFA 
2010-helgen.
- Vi har vært heldige som har klart å få opp maskiner fra Tyskland på så 
kort tid. Interessen er upåklagelig her nå, og jeg har stor tro på at de skif-
ter eier i løpet av denne helga, rapporterte Hopland fra prøvefeltet tidlig 
lørdag formiddag.

Tekst og foto
I SVEIN ERIk MADSSVEEN

enDa FleRe meFa-PRemieReR
motorsalg, nanset standard, Hymax og standard maskin var blant utstillerne som 

klarte å skaffe fram helt nye maskinmodeller til messa i stavanger.

nyhet kjell Sørensen med nye Hitachi ZW 65 hjullaster.
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enDa FleRe meFa-PRemieReR

nyhet kåre Bjørkheim og Frode Hatlestad foran ny Terex TW110 
med firehjulssving.

nysolgt Andreas Hopland 
foran Norges aller første solgte 
Hyundai 210 LC-9.

nyhet Sany SY135C med kort 
hekk og frontskjær trakk mange 
nysgjerrige.
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Rogaland: SH Maskin 958 83 622

Hordaland: Thor Heldal 906 02 834

M&R/S&F: B. Aandal 906 01 583

Ellers: B. Eriksen 911 99 692   

912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

i høyDen meD Cat 
På Pon Equipment-standen på den gamle flystripen 

på sola ble anleggsmaskinen sendt 28 meter opp i 

luften i en lift fra Caterpillar. utsikten der oppe var 

formidabel, og vi fikk full oversikt både over de nye 

ROPs-hyttene til Cat og skandinavias første asfal-

tutlegger av typen aP655 – og hele messeområdet 

for øvrig.

Selger Rune Ask i Pon Equimpent kunne fortelle at det har kommet nye 
sikkerhetskrav for alle gravemaskiner produsert etter 1. januar 2010. Det 
er der de såkalte ROPS-hyttene kommer inn i bildet. 
– Alle våre nye maskiner har ROPS-hytter – eller Roll-Over Protective 

Structure-hytter. De nye hyttene er kraftigere enn tidligere, og skal, som 
navnet tilsier, kunne ta imot for støt dersom maskinen tipper over eller 
ruller rundt, fortalte Ask. 
– Hyttens metallstruktur er forsterket og designet for i størst mulig grad 
å unngå deformasjon ved en eventuell velt. Dette er noe hjullasterne våre 
har hatt i mange år. De har jo ikke bom, slik som gravemaskinene har, og 
man mente tidligere at bommen beskyttet godt nok mot en eventuell velt. 

Product link 
Det er imidlertid ikke bare den forsterkede førerhytta som er ny på Cats 
gravemaskiner. 
– De nye maskinene har fått nytt sete, med flere justeringsmuligheter. Det 
har også kommet krav om bedre sikt rundt maskinen, og dette har blitt 
løst både ved større vindusflater og ryggekamera, som har blitt standard 
på alle våre maskiner, fortalte han. 
– I tillegg leveres alle nye maskiner med ”Product Link”, som gjør det 
mulig å ha fullstendig oversikt over blant annet drivstofforbruk og antall 

forsterket hytte Rune Ask i Pon Equimpent viste fram de nye ROPS-hyttene.
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Komatsu Forest AS
Hansrudveien 6, 2335 Stange
Tlf. 901 78 800 - Faks 625 72954
www.komatsuforest.com

For nærmere informasjon, ring:
Oddvar Sagstuen, mob. 917 47 799
Odd Arne Solenes, mob. 901 71 800

Nye og brukte skogsmaskiner

 fra oven Det var mye å se på hos Pon Equimpent på MEFA 2010. 

timer kjørt. En innebygd GPS gjør det også mulig å se hvor maskinen er 
til enhver tid, noe som er en stor fordel i forhold til tyverier. 

dobbel hastighet 
Skandinavias første asfaltutlegger av typen Cat AP655 på belter var også 
utstilt på Pon-standen på Sola. Den ble nylig solgt til Sandnes-selskapet 
Velde Asfalt AS. 
– Maskinen er på 19,5 tonn og har en topphastighet på hele 15 km/t, noe 
som er nesten dobbelt så raskt som de fleste andre asfaltutleggere, fortalte 
selger Paul Moi i Pon Equipment.  
– Den nye asfaltutleggeren, som for øvrig er solgt med serviceavtale til 
Velde, har blitt kjørt en måneds tid nå, og tilbakemeldingene er udelt 
positive så langt.  Velde har også kjøpt 3 valser i størrelse fra 1,5 til 4 tonn 
og ytterligere en asfaltutlegger, en Cat AP300 (8-tonn).

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

skandinavias første Paul Moi i 
Pon Equipment viste fram den nye 

asfaltutleggeren som er solgt til Sandnes-
bedriften Velde. 
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Dermed får det norske Loadtronic 
3e-systemet uventet rask konkurranse. 
Ifølge kristoffer Gustavsson i Scanweigh 
AB er veiesystemer for gravemaskiner 
langt mer komplisert enn for hjullastere, 
som stort sett bare fører skuff med last 
vertikalt.
- Gravemaskinskuffer kan beveges i 
mange plan, og veiesystemet må for-
holde seg til flere parametre med høyeste 
pålitelighet, sier Gustavsson.
Helnings- og bevegelsesmønstrene for 
skuffen med last må kontinuerlig kunne 
kompenseres for, og korrekt tyngdepunkt 
i skuffen for innveiing må hele tiden log-
ges og flyttes.
- X-Weigh 2350 bygger på 30 års erfa-
ring med veiing med hjullastere.
Dataene fra Loadrite-enheten kan ko-
ples opp mot eksterne datamaskiner og 
printere etter behov og inngå i et større 
system hos den enkelte bruker.
Loadtronic 3e var i Stavanger representert på standen til Volvo maskin, 
men det lyktes ikke Aanderaa Data Instruments å komme 100 prosent 
fysisk på plass med utstyret så kort tid etter Bauma-premieren.

bruddsikkert
Bjørn Erik Ualand kjørte Botneskilt-premiere på en ny flexistolpe for 
trafikkskilt. Som et våpen mot konsekvensene av uvørne trafikkanter som 
volder Statens vegvesen mer og mer bryderi med nedkjørte trafikkskilt 
langs veier og i rundkjøringer.
- En innebygd fjær sørger sammen med et spesialkonstruert stag- og 
knekkpunkt nederst på skiltstolpen at det hele retter seg opp igjen etter 
påkjørsel, og er beregnet for stolper med opptil 1,6 meters høyde. Vi viser 
systemet for aller første gang her i Stavanger, sier Ualand som betjener 
Botneskilt regionalt på Sør-Vestlandet.
- Flexistolpen kan spare både veivesenet og bedrifter med vedlikeholds-
kontrakter for store utgifter fordi et nedkjørt skilt gjerne krever utskifting 
av fundamentet også. Dette systemet overlever de aller fleste påkjørsler.

nytt rotorledd
knut Flattum i Automec AS er ingen ukjent person i maskinentreprenør-

miljøet, men på MEFA 2010 stilte han for første gang offentlig som nyan-
satt daglig leder i selskapet. Automec leverer magnetiske sparesystemer 
for drivstoff til alt bensin- og dieselmotorisert materiell, anleggsmaskiner 
inkludert. Automec har også merket de dårlige tidene i 2008/2009 på 
kroppen, men har ifølge Flattun kommet seg greit gjennom. Selskapet har 
nå 30 representanter fordelt utover hele landet, mens Flattum selv har vært 
med i fire år. kjell Nybø i Sandvik var på plass med en helt ny hydraulisk 
drevet rotobom til DC121 og 122R-riggene. Operatøren kan via radiosty-
ring rotere bommen trinnløst etter behov for eksempel i vifteboring i ort- 
og tunneldrift. Rotorleddet avløser systemet der operatøren måtte dele opp 
og skifte svingbomposisjon manuelt ved hjelp av håndverktøy.
- Markedet har etterspurt dette lenge. Vi fikk aldri det på Bauma, men 
klarte å få nyvinningen hit til Stavanger og kjører nå faktisk en liten ver-
denspremiere, sier kjell Nybø.

bortgjemte hemmeligheter
IRM Norge viste den nye tiltrotatoren Nox fra kinshofer, der alle beve-
gelige deler er helt tildekket og åpne sylindrer er erstattet av innvendig 
monterte hydraulmotordrevne tannhjuls- og snekkeveksler, ifølge Jan 
Heskestad.

veiesystem FOR 
gRavemaskineR
svenske scanweigh ab nor-

gesdebuterte på mefa 2010 

med loadrites nye X-Weigh 

2350 veiesystem for grave-

maskiner.

debutant kristoffer Gustavsson viste fram X-Weigh 2350 for gravemaskiner.
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 Bruddsikker Bjørn Erik 
Ualand med helt ny flexistolpe 
for trafikkskilt.

 ny sjef knut Flattum er blitt 
daglig leder i Automec.

Roterer kjell Nybø med nytt rotorledd på Sandvik DC121-riggen.

Tysk grundighet Peder Dahl Nielsen og Jan Heskestad med ny Nox 
tiltrotator fra Kinshofer.

Oppgradert Bent Ove Tofteng og Peter Högberg med ny Engcon EC 20B.   

- Alt bevegelig er bortgjemt og beskyttet mot omverdenen. Høy driftssik-
kerhet og ditto presisjon er resultatet, sammen med lang levetid. Dessuten 
er tiltrotatoren beregnet for å takle redskap som gir store sidebelastninger, 
sier Peder Dahl-Nielsen.
Engcon Nordic var også på plass med helt nyoppgradert EC 20B-tiltro-
tator som den siste i en serie på fem. Hver enkelt av dem er nå tilpasset 
gravemaskiner som er opptil to tonn tyngre enn forrige serie.
- Den største E30-varianten som passer på maskiner opptil 32 forblir 
uendret. 
Oppgradering to tonn har ingen hensikt for så store maskiner, sier Bent 
Ove Tofteng. Uddehom markerte samtidig innlemmelsen av produsen-
tene Mählers og Drivex i Engcon Nordic, representert ved svenske Peter 
Högbergs deltakelse i Stavanger. Det betyr at Uddeholm nå også leverer 
store ploger til bruk innen krevende veivedlikeholdsoppdrag, samt skuffer 
og utstyr til traktorer.

Tekst og foto
I SVEIN ERIk MADSSVEEN       
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maskinTesT vOlvO eW160C

kJØReGlede OG kOmfORT
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kJØReGlede OG kOmfORT

med C-serien av hjulgraveren eW160 har 
Volvo finslipt en del viktige funksjoner. 

å kunne skifte kjøreretning ved hjelp av 
en knapp på styrespaken i stedet for med 

fotpedalen, er for eksempel et merkbar 
forbedring.



karakterboka
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Hytte
Sikt  4,5
Plass  4,5
Ergonomi  4,5
Instrumentering  4,0
Hytteklima 4,5

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

motor/drivverk
Transporthastighet 4,5

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

Totalt  4,4

maskinTesT vOlvO eW160C

Selv om det ikke er mer enn et 
par måneder siden forrige gang 
vi testet en Volvo-maskin, har 
vi valgt å ta en til kjapt nå når 
sjansen først bød seg. Ryktene 
sier dessuten at følsomheten 
betydelig bedre på C-serien 
enn på tidligere hjulgravere fra 
Volvo. Dette er ting vi selv-
sagt ønsket å finne ut av, men 
vi begynner som vanlig med 
arbeidsforholdene til føreren.

Hytta
Sikten i hytta er klart godkjent. 
Sidevinduene i døra har fått en 
bedre konstruksjon med en mer 
naturlig låsing – samt et noe 
annet utseende – enn før.
Displayet minner om det som 
sitter i B-serien, og det tiltaler 
meg som maskinfører – enkelt 
og smidig. Knappene sitter tett 
innpå førerstolen og er gan-
ske bra plassert på både høyre 
og venstre side, selv om jeg 
personlig synes de kunne vært 
å finne litt lengre unna stolen. 
Den aktuelle plasseringen gjør 
det vrient å se knappene om 
man er kledd i tykk vinter-
jakke.
Det går som en dans å skyve 
frontruta opp i taket, det går jo 
nesten av seg selv. En velkom-
men forbedring for en som er 

nesten utslitt i skuldrene.
Verken lydnivået eller førersto-
len er det grunner til klage på. 
Det gjelder også stolinnstillin-
gene. Klimaanlegget fungerer 
bra og betjenes enkelt på høyre 
side.
En detalj som er blitt mye 
bedre i C-serien er pedalen for 
kjøring. Den har fått litt min-
dre motstand og sparer både 
kne og føtter. Kjøreretningen 
velges med en liten knapp på 
styrespaken. Alternativt kan 
man velge å kontrollere sty-
ringen i en av fingerrullene. 
Dette begynner virkelig å likne 
på noe.
En annen jubelnyhet er at Vol-
vo har fått til en gravebrems 
som kniper til når du slipper 
kjørepedalen. Det er bare å 
takke! Enda en funksjon som 
gagner maskinføreren.

Hydraulikk
Om vi ser nærmere på hydrau-
likken må det sies at det tok 
litt tid før den satt skikkelig 
i hendene. Men etter en dag 
eller to med kjøring begynte 
det å bli riktig god følelse i 
maskinen. Hydraulikken er 
både rask og har styrken som 
skal til, og om man har behov 
for finpirking går det også uten 



standard 
utstyr

Tekniske data
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Tjenestevekt 16,4-18 tonn
motor Volvo D6E
effekt 115 kW (156 hk)  
 v/1.800 o/min
max. hastighet 35 km/t
Gravekraft skuff 98,5 kN
max. gravedyp 6,24 m
max. gravehøyde 9,48 m
lydnivå hytte 70 dB(A)
eksternt lydnivå 101 dB(A)

•  Todelt bom
•  Skjær i front og støtteben bak
•  Helautomatisk elhydralisk   
 gravebrems
•  Dieselvarmer hytte og motor
•  Caretrack
•  Hammer- og sakshydraulikk
    (kan avvike i Norge)

Grunnpris 
1.390.000 kroner pluss avgift

problemer.
Akkurat når det gjelder føl-
somheten synes jeg Volvo 
med C-varianten av EW160 
har fått det til merkbart bedre 
enn på tidligere modeller. Jeg 
har faktisk nå og da vært litt 
skuffet over Volvos tidligere 
maskiner, og spesielt når det 
gjelder hjulgraverne. Men på 
denne testmaskinen opplevde 
jeg at hydraulikken bød på ren 
kjøreglede.

motor/drivverk
På C-maskinen har motoren 
fått tilbake plasseringen sin 

foran motvekten. Det tror jeg 
skyldes behovet for mer plass 
til viktige komponenter innen-
for sidedekslene for å gjøre 
det enklere å utføre service og 
vedlikehold. Det er bra tenkt, 
men innebærer mindre plass 
ved reparasjonsarbeider på 
selve motoren. Likevel, sta-
biliteten oppleves som bedre 
ved fullt rekkeviddeutslag med 
denne motorplasseringen.
Motoren orker mer enn nok 
både under graving og trans-
port langs vei. Sammenliknet 
med tidligere Volvo-maskiner 
synes jeg testmaskinen byr på 

mer overskudd i motbakker, og 
den ruller bare på i veldig god 
hastighet.
Drivlinja har valgmuligheter 
mellom tre hastigheter, fra 
kryping til transport. Og med 
fartsholderen innkoplet er det 
bare å lene seg tilbake og høre 
musikk fra radioen hele veien 
fram til neste arbeidsplass.
Service/daglig vedlikehold
For service finnes det store 
deksler på sidene for enkel 
kontroll av komponenter og 
væsker. En nyhet er pumpa for 
drivstoffylling, som nå sitter i 
en egen luke under maskinhu-

set på høyre side, en klart mye 
bedre løsning for dieseltanking 
enn før. Det finnes også godt 
med oppbevaringsluker på 
begge sider av undervogna.
Det er bare å ta av seg hatten 
og konstatere at Volvo med 
EW160C viser hvordan man 
kan produsere en maskin med 
god førerkomfort, fint utseende 
og en god porsjon servicevenn-
lighet.

Testfører
I  RONNY LARSSON
foto
I HARALD JONSSON

(Sverige)



anleggsmaskinen 6-201060

dOOsan’eT fullT På TReTTen?
nesten et halvt dusin Maskinførerne 
Steinar Nygård, Roar Reierstad, Stein 
Ivar Langrusten, Trond V. Strandli og 
Torbjørn karlstad i Anlegg Øst lurer 
på om det snart blir Doosan’et 
fullt på Tretten.
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Maskinparken som Anlegg Øst 
AS disponerer på Tretten eies 
og forvaltes av datterselskapet 
Anlegg Øst Maskin AS, som i 
neste omgang leier dem ut på 
det åpne markedet. På det nye 
E6-anlegget ble behovet for 
maskiner plutselig ekstra stort, 
og den Doosan-røde fargen er i 
ferd med å ta over dominansen 
på det lille stasjons-tettstedet 
som snart får Gudbrandsdalens 
aller første veitunnel på tram-
men.
For da AF Anlegg AS i vår 
sikret seg hovedentreprisen for 
den fire kilometer lange tun-
nelen mellom Øyer og Tretten 
med et nett av tilhørende vei-
systemer og forbikjøringsfelter 
inklusiv midtrekkverk, var 
Anlegg Øst allerede tiltenkt 
underentrepriser for en betyde-
lig del av kontraktsummen på 
om lag 680 millioner kroner.

alt utenfor tunnelen
Behovet for rammestyrte dum-
pere ble så stort at totalbehold-

ningen av denne maskintypen 
hos Anlegg Øst Maskin måtte 
økes. Begrepet Doosan’et fullt 
er i den forbindelsen avledet 
av det mer kjente Dusinet 
fullt, og henspeiler på mulig-
heten for at det til slutt kan-
skje finnes 12 Doosan Moxy-
dumpere på stedet. Men det 
hele dreier seg selvsagt bare 
om humoristiske ordkløverier. 
For selve oppdraget tas på 
fullt alvor fra A til Å.
- AF tar seg av alt som har 
med selve tunneldrivingen å 
gjøre, pluss opplasting. Resten 
av oppdraget er vårt ansvar 
å få utført, sier kjell Mus-
dalslien som er Anlegg Øst sin 
plassjef for oppgavene knyttet 
til nordre tunnelpåhugg på 
Tretten.

Gult og rødt
Da oppdraget var i boks ble 
maskinbehovet raskt definert 
og oversendt Anlegg Øst Mas-
kin for ekspedering. Og fordi 
lillehammerbedriften har gode 

dOOsan’eT fullT På TReTTen?
anleggsgule moxy-dumpere ble utblandet med 

anleggsrødt da anlegg Øst tok i bruk tre nye doosan 

moxy mT41-eksemplarer til gigantoppdraget for 

af anlegg på e6 ved Tretten. fortsetter det slik 

går det snart 13, og ikke 12 på doosan’et, spøker 

maskinførerne.
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Solide anleggsprodukter fra 0,5t - 30t !

erfaringer med de norskættede 
dumperne, ble ordren på tre 
nye Moxy MT41-maskiner til 
Rosendal Maskin i praksis en 
ordre på tre nye Doosan Moxy 
MT41’er fordi Doosan i fjor 
vår kjøpte opp Moxy med hud 
og hår. Samtidig skiftet dum-
perne farge fra Moxy-gult til 
Doosan-rødt. For øvrig er de 
helt like.
- Fire av i alt seks dumpere 

ved anlegget kjøres nå i skyt-
teltrafikk her på Tretten-siden, 
mens to går jevnt og trutt på 
Øyer-siden av tunnelanlegget, 
sier Musdalslien.

Ferdig i 2013
I lesende stund er etter planen 
det meste ferdig rensket, boret 
og sprengt ut for klargjøring 
og AF Anlegg-oppstart ved 
nordre tunnelpåhugg på Tret-

ten-siden.
- I tillegg til dumperne har en 
Hitachi 470 beltegraver, en 
ditto Cat 330-graver, en Cat 
D8T bulldoser og en borerigg 
gjort grovarbeidet. Første 
salve her er planlagt til midt i 
juni. På det meste kjørte vi ut 
om lag 5.000 m3 hver dag, og 
kom raskt i god gjenge i for-
hold til driftsplanen, sier Kjell 
Musdalslien.

Massene er deponert i nær-
området i henhold til øvrige 
planer for kommende rundkjø-
ringer og andre veisystemer. 
Ny bru over Lågen utlyses til 
høsten, og hele veianlegget 
skal stå klart i 2013.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

I rute Plassjef Kjell Musdalslien konstaterer at alt er i rute før tunnelpåhugget på Tretten-siden
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Da var AF Anlegg akkurat 
ferdig med boring for salve 
nummer én på Øyer-siden av 
E6-tunnelen med en innleid 
norskbygd borerigg fra Ander-
sens Mek. Verksted (AMV) i 
Flekkefjord. Salven frigjorde 
beskjedne 50 kubikkmeter, 
men en ordinær salve vil under 

vanlig drift utgjøre rundt 400 
kubikkmeter sprengmasser. 
Planen er å jobbe seg inntil 60 
meter innover i fjellet per uke 
fra to sider.
- Vi skifter litt senere i som-
mer ut den innleide riggen 
med to helt nye treboms AMV-
rigger og driver fra begge 

sider, bekrefter anleggsleder 
Roger Gården i AF Anlegg.
Driften legges opp med to sal-
ver per skift med 5,25 meters 
inndrift per salve.
- To nyinnkjøpte Cat 988H 
hjullastere supplerer en 980 
vi allerede har her, og skal 
brukes til opplasting inne i 

tunnelen. Fra midt i juni er 21 
mann i full sving i en treskifts-
ordning, og vi tar bare to ukers 
sammenhengende fellesferie, 
sier arbeidsformann Geir Ove 
Larsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

FØRSTE SALVE I BOKS
Torsdag før pinse smalt den aller første salven ved det nye E6-tunnelanlegget

sør i Gudbrandsdalen.

Fyr her!  Roger Gården og Geir Ove Larsen sjekker at alt er klart en snau time før aller første salve smeller av for Øyer Tretten-tunnelen.

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

Flising!
Fliskverner, hammermøller, og 
chippere for flising av alle typer 
trevirke.

Solide skuffer for lasteing av 
trevirke, restavfall osv.

På lager nå!

Avfallskverner - flishoggere - siktemaskiner - kompostmaskiner - suge/spyleutstyr m.m.



www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  

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

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem

CableBuster
din personlige 

kabelsøker

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

www.holte-electronics.no

Ta kontakt 
hvis du vil bli
agent!!
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Du kan også gi på rodekors.no



Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra 
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.MASKINELT TILBAKEBLIKK
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For massetransport i anleggsar-
beid som i vei- og tunnelbyg-
ging var det fram til 1960-tallet 
utviklet kraftige dumpertilhen-
gere for bruk med traktor som 
drivenhet. Eksempelvis er det 
her i spalten tidligere omtalt 
Moelven-dumperen (dumper-

tilhengeren) som var koplet til 
BM-Volvo Boxer 350-traktoren 
(BM er forkortelse for Bolinder 
Munktell, red. anm.).
Denne dumperen hadde be-
tegnelsen MB10 og hadde 10 
tonns lastekapasitet. Tilhen-
geren var enakslet og hadde 

BM-VOLVO
Et svensk eksperiment med kombinasjo-

nen traktor og dumpertilhenger endte til 

slutt i den aller første rammestyrte an-

leggsdumperen.

DR631, 1966
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ikke drift på denne akselen. 
Andre produsenter hadde al-
ternativer med drift også på 
dumperakselen/-akslene.

Styreledd og bæreledd
Blant svenske ”vognbyggere” 
av massetransporttilhengere 
var bedriften Lihnells Vagn AB 
(Livab), som samarbeidet med 
BM-Volvo når det gjaldt trakto-
renheten i maskinkombinasjo-
nen. Bedriften eksperimenterte 
tidlig, fra midt på 1950-tallet, 
med å fjerne traktorens fram-
aksel i bruken av traktoren som 
driftsdel i dumperkombinasjo-
nen. Den enakslede traktorde-
lens kopling til dumpervognen 
ble styreledd og bæreledd, med 
spesielle krav til egenskaper og 
funksjon.
Denne løsningen med ram-
mestyring medførte et annet 
bevegelsesmønster for maski-
nen enn for de ordinære trak-
torkombinasjonene. Særlig sett 
i sammenheng med bruksområ-
dene i terreng og på dårlig veg i 
anleggsområder, hvor den viste 
gode framdriftsegenskaper. Den 
nye løsningen krevde drift også 

på dumpervognens aksel/aksler, 
det vil si at driften skulle gjen-
nom det viktige styreleddet.

10 tonns lasteevne
Løsningen ble utviklet, og mas-
kinen kom på markedet i 1966 
i form av BM-Volvo typen 
DR631. Dette var den første 
serieproduserte leddstyrte mas-
setransportdumperen, og den 

Den enakslede traktordelen var 
tilpasset fra Boxer 350 trak-
toren, og dumpervognen var 
enakslet.
Noen hoveddata for maskinen:
Lengde 8,25 m, bredde 2,50 
m, akselavstand 3,99 m, sty-
reutslag i rammeleddet 450,
tomvekt 8,4 t, lasteevne 10 t, 
dumperkasse strøket mål 5,4 
m3, tippvinkel 700, motor 3 syl. 
diesel 65 hk type BM 1113A, 
kraftoverføring 4x4, 10 gir 
forover og 2 bakover, maks. 
kjørehastighet ca. 25 km/t.

Oppfølger i 1968
Maskintypen ble produsert 
i 1966 og -67. Den har opp 
gjennom tiden hatt med seg 

navnet ”Grus-Kalle”. Allerede i 
1968 fulgte den større utgaven 
DR860 som hadde boggiaksler 
i dumpervognen, noe som ga 
roligere gange og bedre bære-
evne. Denne typen ble utbredt 
og velkjent. Lihnell-bedriften 
ble BM-Volvos produksjonsan-
legg for dumpere, og ble noen 
år senere overtatt av Volvo.
Leddstyrt dumper har blitt 
en alminnelig brukt anleggs-
maskintype for terreng og 
anleggsområder, og maskinstør-
relsene har stadig økt gjennom 
utviklingen. Det er en uavfjæret 
og relativt saktegående maskin-
form, og som gjerne betegnes 
spesialdumper. I motsetning til 
lastebildumperne, med sin ho-
vedvekt under noe andre bruks-
betingelser.
Det er hyggelig i sammenhen-
gen også å nevne innsatsen med 
den norskproduserte Viking, 
senere Moxy-spesialdumperen 
som første gang ble satt i drift 
i 1972. Også denne er tidligere 
omtalt i denne spalten.

Også i skogen
Når det gjelder den leddstyrte 

maskinformens begynnelse 
så kan det også være interes-
sant å se på skogsmaskiner, i 
form av transportmaskin for 
tømmer, lassbærer. I slik sterk 
terrengkjøring som her, viste 
leddstyrt kjøretøy seg å ha gode 
framdriftsegenskaper. Noen år 
før dumperens tid i 1966 hadde 
BM-Volvo på markedet skogs-
maskiner av leddstyrt type, 
blant annet en som var betegnet 
”Timmer-Kalle”. Også den 
bygget med en tilpasset Boxer 
350 traktor som driftsdel. Om 
dette var en samarbeidende 
parallell utvikling med Lihnell-
dumperen, og eventuelt kom ut 
noe tidligere, eller om det var 
en separat utvikling hos BM, 
har denne skribent ikke funnet 
detaljer om.
Museets ”Gruskalle” maskin, 
1966 modell, er overtatt fra 
entreprenør Erling Lusæter. 
Den har tidligere i sin brukstid 
antakelig vært i innleid drift 
hos vegvesenet.
Museets gjenstandsnr.  2372.

Tekst IBJØRN PREBENSEN
Foto IMASS HAUGEN
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Eksempel på merking av slanger

Service på utstyr og maskiner
Slangepresse opp til 1 1/4”
Delelager
Gjengeverktøy
Håndpresse
Jetclean - slangerengjøring
Kappemaskin
Luftkompressor
220 volts aggregat

Mobilservice PSF

Hasteoppdrag eller planlagt prosjektoppdrag
rge.

Grønt nr. 800 83 777

Slangeverksted og 
service på hjul

MEF avd. Østfold

Anleggstreff 2010 
 Lørdag 4. og søndag 5. september kl. 11-16
 Svingen Pukkverk, Berg industriområde v/Halden

  Utstilling og prøvekjøring av det siste innen maskiner og utstyr
De største leverandørene presenterer sine nyeste produkter

  Maskinkonkurranser og kiosk med grilling, kaffe og brus

Østfolds største 
maskinutstilling

Gratis adgang!
Velkommen!
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Sudoku
Løsning kommer i neste nr. Løsning sudoku Anleggsmaskinen 5-2010

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

PÅ KANTEN MANNDOMSPRØVEN

En ung fyr møter en dame på en bar. Det sier pling, og de blir enige 
om å gå hjem til henne.
Vel framme spør hun om han vil prøve en 69’er.
- Jeg er litt uerfaren. Kan ikke du forklare meg hva det er for noe?
Hun forteller at han skal plassere hodet sitt mellom bena hennes, mens 
hun har sitt mellom hans.

Så setter de i gang.
Da de omsider er kommet i stilling, slipper hun en fjert.
- Unnskyld, det var ikke meningen!
Litt etter slipper hun en til. Da reiser den uerfarne seg.
- Hvis du skal slippe 67 til, så gidder jeg jammen i meg ikke være med 
på dette lenger!!
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AM KRØSSET

Navn:

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 13. august.
merk konvolutten “Krøsset”
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MIN DAG ERIK ØVREBO

Anleggsmaskinen møter den 
blide vei- og anleggslærlingen 
Erik Øvrebo på MEFs anleggs-
messe som ble avholdt i juni på 

-
seet på Sola utenfor Stavanger. 

Han er egentlig utdannet agro-
nom fra Øksnevad videregåen-
de skole, som ligger midt mel-
lom Sandnes og Bryne. Likevel 
er han i skrivende stund inne i 
sin fjerde uke som lærling hos 

entreprenøren Nordbø Maskin 
AS.  
– Hos Nordbø Maskin, som 
med sine 54 ansatte er blant 
de største entreprenørene her 
i området, er jeg håndmann/

grunnarbeider. Det betyr at jeg 
assisterer maskinførere med 
forskjellig arbeid, som for ek-
sempel legging av rør, kjøring 
av utstyr og så videre, sier han.

Bonde uten gård
– Grunnen til at jeg i utgangs-
punktet ble agronom var at 
jeg alltid har vært interessert i 
gårdsdrift og dyr, og siden jeg 
var liten har jeg hatt lyst på 
egen bondegård. Og så har jo 
selvsagt maskinene vært en bo-
nus. Faren min sier alltid: ”Du 
er født bonde, men uten gård”, 
forteller Øvrebo.
– At jeg nå har blitt lærling er 
fordi jeg ønsker å få et fagbrev, 
slik at jeg har noe håndfast i 
bunnen – noe å falle tilbake 
på. Jeg har jo alltid interessert 
meg for maskiner – grave-
maskiner, lastebiler og alle 
slags landbruksmaskiner – og 
grunnarbeid er veldig ”kjekt” 
sier han på sin karakteristiske 
Rogalands-dialekt.
– Jeg har kjørt en del maskiner 

AGRONOM
SKIFTER BEITE

Navn I Erik Øvrebo (23)
Firma I Nordbø Maskin AS

Maskin I Bl.a. en gammel 
Moxy-dumper fra 1986

Faren hans sier han er ”født bonde, men uten gård” og han har jobbet på 

bondegård siden han var 13. Likevel lokket interessen for anleggsmaskiner 

og grunnarbeid ham ut i anleggsbransjen, hvor han nå er lærling i 

entreprenørselskapet Nordbø Maskin i Rogaland.
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tidligere også, blant annet en 
Cat 323.  Og jeg har jobbet på 

gårder – siden jeg var 13 år, og 
har vært innom det meste av 
gårdsarbeid. Før jeg begynte 
her var jeg landbruksvikar på 
Nord-Jæren i 10 måneder, for-
teller han. 

Kompensasjon
Til tross for at Øvrebo ikke 
har vei- og anleggsfaget fra 
videregående skole, er han nå 

likevel lærling i nettopp vei- og 
anleggsfaget. Det betyr at han 
i utgangspunktet må være hele 

-
vis to – før han kan gå opp til 
fagprøven.
– Det er heldigvis mulig å ta 
fagbrev på denne måten. Jeg 
har nemlig ikke vært så glad i 
den teoretiske delen, da jeg har 
dysleksi. Jeg håper likevel å få 
godkjent en del av det jeg har 
vært gjennom tidligere, blant 
annet landmåling, økonomi, 

masseutregning, slik at jeg ikke 
behøver å være lærling i mer 
enn maks tre år, kanskje bare 
to, sier han håpefullt.

Mann og maskin – samme års-
modell
Øvrebo er svært tilfreds med 
sin hittil tre uker lange lær-
lingkarriere, som han håper vil 
ende i fast ansettelse.
– Det ”kjekkaste” med jobben 
er nok å legge rør. Og ikke 
minst samværet på jobben – det 

sosiale. I tillegg er selvfølgelig 
maskinkjøringen artig. Hittil 
har jeg kjørt litt traktor og en 
gammel Moxy-dumper. Den 
har gått 12.500 timer og er 
faktisk like gammel som meg – 
1986-modell, sier han og ler.
– Forhåpentligvis får jeg fast 
stilling som grunnarbeider i 
Nordbø når praksisperioden er 
over.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

NB. Gjelder kun bedriftskunder. 

www.canon.no

Vest-Norsk bygg- og anleggsmesse
Haugesund 17.–19. juni 2011
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Info og  påmelding: MEF Bergen  
Tlf. 55 53 55 40/913 80 704

www.mef.no
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Vi har over 20 års erfaring og mer enn 
400 entreprenører som kunder.

Våre løsninger for maskinentreprenører gir deg:

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

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

Daldata Oslo As
Karoline Kristiansensvei. 2, 0661 Oslo

tlf: 48 00 22 22 
oslo@daldata.no

www.daldataoslo.no

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

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

 Komplett regnskap med reskontro.

 Timeregistrering for ansatte og maskiner (via web, mobil og SMS med minTimeliste).

 Elektronisk bilagshåndtering.

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

Fakturering, prosjekt-, og økonomi-
styring for maskinentreprenøren

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

Vår minste 
er blitt et nummer større.

+46 (0)346-605 15 · www.gremo.com



06 Volvo EC 360 BLC, 7350 t, HK, tilleggs-
hydraulikk, sentralsmøring, hydr. pusskuffe. 
Kr. 590.000,-. Ref. 2820.

07 Hitachi ZX 520 LC-3, 6400 t, HK, tilleggs-
hydraulikk, ryggekamera. Kr. 1.350.000,-. 
Ref. 2727.

08 Volvo EC 140 BLC, 250 t, graveskuffe, HK, 
tilleggshydraulikk. Kr. 535.000,-. Ref. 2630.

08 Volvo L 70F, 2850 t, AC, BSS, CDC, 
sentralsmøring, 3. funksjon, HK, skuffe, 
ryggekamera. Kr. 825.000,-. Ref. 2794.

00 Volvo L 90D, 9970 t, AC, sentralsmøring, 
3. funksjon, BSS, HK, skuffe. Kr. 550.000,-. 
Ref. 2743.

08 Volvo L 220F, 4550 t, CDC, BSS, 
sentralsmøring, skuffe. Kr. 1.900.000,-. 
Ref. 2732.

06 Kramer 750, 1030 t, HK, skuffe, pal-
legaffel. Kr. 260.000,-. Ref. 2433.

07 Metso LT C 110, 6500 t, plater ca. 60%. 
Kr. 3.800.000,-. Ref. 2728.

08 Metso NW 2060 CVB sorteringsverk. Kr. 
2.800.000,-. Ref. 2722.

07 Volvo A 25D, 3199 t, eksosvarme, kasse-
forhøyning, slitestål i kasse. Kr. 1.100.000,-. 
Ref. 2799.

05 Case 325, 3200 t, sentralsmøring, varme i 
kasse, AC. Kr. 800.000,-. Ref. 2361.

03 JCB 537/135, 8430 t, skuffe, hydr. gafler, 
karnarm, HK, 3. funksjon. KR. 175.000,-. 
Ref. 2508.

07 Amman AV85-2, 1440 t, kantskjærer. Kr. 
425.000,-. Ref. 2677.

01 Tamrock Scout 500, 6000(2051 t, 
sentralsmøring, dybde/vinkelinstrument. Kr. 
530.000,-. Ref. 2810.

05 Scania R420 6x4 kombi kranbil, 107.000 
km, Terex 240.2E-A6, 6 hydr. utlegg og 
1 manuell, kran 290 t, fjernkontroll. Kr. 
995.000,-. Ref. 2822.
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