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Kjenner du dine fordeler  
hos Telenor ved å være
medlem i MEF?

MEF har en rammeavtale med Telenor. Det betyr at medlemmer i MEF får svært 
gunstige rabatter på mobiltelefoni, fasttelefoni og Internett.

På mobiltelefoni er rabatten for MEF-medlemmer  
25 % for samtaler og abonnement.

De øvrige rabattsatsene er: 
20 %
15 %

Ole Andreas Østerhus, Key Acconut Manager Forbund MEF 
tlf.: 993 33 333 

Lene Anderssen, Fagsalg Tale (mobiltelefoni & fasttelefoni) 
tlf.: 901 35 679 

Gry Merete Lerang Roald, Fagsalg Data (Internett) 
tlf.: 992 26 976 

Ny dag. Nye muligheter.



Sammen
flytter vi fjell

Sandviks ettermarkedsportefølje har vokst seg stor, og alt du trenger av slitegods,

transportørkomponenter, siktmedia og støvreduksjon finner du hos oss.   

Sandvik kan gjennom kompetanse, kvalitetsprodukter og service tilby de beste

løsningene for våre kunder.

En komplett oversikt over Sandviks produktportefølje finnes på www.sandvik.com. 

Kontakt oss for direkte bestilling eller uforpliktende tilbud og informasjon.

Sandvik Tamrock AS, Pb. 332 Økern, 0511 Oslo. Tlf. 23 37 32 10.

www.sandvik.com
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Regionskontorer
Region Midt Trondheim, telefon 73 95 69 40
Region Nord Tromsø, telefon 77 62 44 22
Region Sørvest Kristiansand, telefon 958 38 000
Region Sørøst Tønsberg, telefon 33 35 99 90
Region Vest Bergen, telefon 55 53 55 40
Region Øst Lillestrøm, telefon 64 84 61 20
Region Ressurs og miljø Oslo, telefon 22 40 29 00

Investér i dine medarbeidere
    – det lønner seg i det lange løp

Vi har en glede av å presentere følgende nye kurs: 
ADK1, Bevisstgjøring og forståelse av lederens ansvar, 
Juridiske kontraktstandarder (NS), Kalkulasjon og 
lønnsomheten ved skogsdrift, Miljøkartlegging, -sanering 
og avfallsplaner, Offentlig anskaffelse og Plan- og 
bygningsloven. 

www.mef.no
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denne utgaven av Anleggsmaskinen problematiserer professor 
og valgforsker Frank Aarebrot utfordringene innen bransjene 
for henholdsvis bygg og anlegg i lys av den pågående 

bransjer, og poengterer den store forskjellen som han kaller 
”maskinparkproblemet”. Temaet er høyst aktuelt. For når 

av landet, hører vi om og om igjen at bransjen for bygg og 
bransjen for anlegg benevnes som om det er snakk om en homogen enhet. 
Begrepet ”bygge- og anleggsbransjen” er med årene blitt et fasttømret og 
medieskapt munnhell, som henger igjen fra tiden da mye betydningsfull 
anleggsdrift og byggevirksomhet ble utført av et fåtall store, tunge og 
tradisjonsrike entreprenørselskaper. 

Disse sto for totalentrepriser som omfattet all nødvendig anleggsinnsats 
før de etterpå fullførte bygningen som skulle reises på den ferdige tomta. 
Og de var landsdekkene: Tung anleggsvirksomhet ett sted samtidig 
med ren byggevirksomhet et annet sted. Vi husker noen av disse 
entreprenørgigantene som Furuholmen, Eeg Henriksen, Astrup & Aubert 

det meste fra A til Å innen både bygg og anlegg. Som kraftutbygging, 
tunneldrift og komplekse næringsbygg. 

Dette er en sannsynlig hovedårsak til at også Statistisk Sentralbyrå 
og andre tunge etater fortsatt anvender samlebegrepet ”bygge- og 
anleggsbransjen” når de offentliggjør tall og statistikker for sysselsetting, 
sykefravær og andre viktige data. Selv om anleggsbransjen og 
byggebransjen altså i dag i all hovedsak driver hver for seg innen to 
klart atskilte virksomhetstyper. De få entreprenørselskapene som fortsatt 
utfører totalentrepriser er gjerne konsernorganisert med frittstående og 
uavhengige datterselskaper som er skilt ut innen de to områdene anlegg og 
bygg, og innsats settes inn hver for seg etter hvert som oppdraget skrider 
fram.

Dette er en kjennsgjerning som vi tror regjeringen har klart for seg 
når den i disse dager legger siste hånd på verket med krisepakke to 

varsler at de bebudede mottiltakene også skal stimulere til økt innsats 
innenfor ”bygg- og anleggsbransjen”, er det viktig at enkelttiltak i 
krisepakken spres likeverdig på henholdsvis bygg og anlegg, slik at også 
anleggsvirksomheten over det ganske land kan opprettholdes. Det er ikke 
nok å bare satse på økt vedlikehold og modernisering av eksisterende 
offentlige bygninger og institusjoner. En kraftig innretning må til mot rene 
anleggsrelaterte oppgaver som nybygging og vedlikehold av veianlegg, 
banestrekninger og annen viktig og samfunnsgagnlig infrastruktur som 
krever anleggsfaglig kompetanse og innsats.

Behovet for anleggsinnrettede oppgaver i samfunnet er til tross for 

vil fortsatt være det i årene som kommer. Dersom store deler av 
anleggssektoren rammes slik at små og mellomstore virksomheter landet 
over enten må ty til oppsigelser eller i verste fall legge ned driften, vil 
det ta lang tid å gjenvinne styrken og kompetansen som denne bransjen 

det minste lokalsamfunn sammen, kan i verste fall gå i oppløsning. Når 
regjeringen sier den har som mål å bygge ut samfunnet videre, må den 
også gi anleggsbransjen mulighet til å stå best mulig rustet til å klare 
oppgavene den skal løse både i dag og i årene som kommer.

LEDER

I
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essuten blir
utvalget av 
maskiner, 
utstyr og 
tekniske 
nyvinninger 
til bygge- og 
anleggssek-
torene 

mer komplett enn noensinne, 
konstaterer Joséphine Sconza 
hos Franske Fagmesser 
Promosalons, Intermats lange 
arm i Norge.

Som tidligere vil de mest 
vanlige anleggsmaskinene 
være det største trekkplasteret 
for besøkende fra Norge 
også under årets utgave 
av Intermat. Maskin- og 
utstyrsprodusentene legger 
alltid stor vekt på å presentere 
nyhetene sine for det 
europeiske markedet på messer 
som Intermat og Bauma, som 

arrangeres hvert tredje år 
uavhengig av hverandre. For 
å sikre enda bedre oversikt 
for de besøkende, blir 
sektorinndelingen i år lagt opp 
annerledes enn tidligere, lover 
Sconza.

Denne gangen får 
dessuten veisektoren mer 
oppmerksomhet enn noen gang 
tidligere, og er lagt opp mot 
reelle utfordringer både innen 
økonomi og økologi.

- Ledende aktører innen 
veisektoren organiserer under 
messedagene en særskilt 
kongress omkring bedre bruk 
og utnyttelse av miljøvennlige 
europeiske materialer under 
gjennomføring av veiprosjekter 
og veivedlikehold, sier Sconza.

Samtlige sektorer
Markeder med stort potensial, 
som for eksempel Kina, 

Nord- og Sør-Afrika, India, De 
Forenede Arabiske Emirater 
og Brasil deltar spesielt på 
Intermat for å følge det siste 
innen utvikling og trender i 
anleggssektoren.

- Dette er land som i 
mindre grad påvirkes av 
den aktuelle økonomiske 
situasjonen. Flere av dem 
er i gang med ambisiøse 
prosjekter som fotball-VM i 
Sør-Afrika, Verdensutstillingen 
i Shanghai og den enorme 
motorveibroen mellom Quatar 
og Bahrain, oppsummerer 
Joséphine Sconza, som også 
minner om Kinas fortsatt 
kraftige utbygging av egen 
infrastruktur.

Sconza lover også 
sterkt fokus på elementer 
innen sektorene gruvedrift, 
steinbrudd og alle typer 
boring, som samles under 

samme tak i hall 5A og 5B. 
Internasjonale giganter som 
Sandvik, Atlas Copco og Bauer 
Machinen blir blant mange 

og 3 er viet veisektoren og 
knuseindustrien, anført av 
leverandører som Wirtgen, 
Fayat Bomag og Finlay, 
pluss mange andre velkjente 
produsenter med Norge på 
leveransekartet.

Kloss opptil Vei & Anlegg
Når spesielt veiprosjekter 
blir vektlagt tungt under 
Intermat, vet arrangøren at 
dette er et hett tema i Norge 
for tida også. Sconza mener 
veifokuset bør interessere 
norske aktører med planer om 
internasjonalt messebesøk 
like etter påske. Og selv 
om maratonutstillingen Vei 
& Anlegg arrangeres på 

LOVER REKORDRAS PÅ

Tyskfødte Gerd Flech er innleid til stikningsoppdrag for Betonmast, og har 

ikke tid til å besøke Intermat 2009 i Paris i april. Messegeneralinne Joséphine 

Sconza lover rekordstore utstillingsarealer, besøksrekord og rekordmange 

utstillere.

D
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Hellerudsletta bare et par 
uker etterpå, forsikrer 
Sconza at Intermat har 
langt større dekning både 
innen sektorspredning og 
maskinutvalg. 

- I Paris vil de fremste 
virksomhetene internasjonalt, 
og spesielt innen veisektoren, 
dele av sine egne erfaringer.

Hun mener derfor norske 
maskinentreprenører, 
brønnborere, gruve- og 
steinvirksomheter og alle 
leverandører med våkent blikk 
for det som skjer verden over, 

det gigantiske messeområdet 
Paris Nord Villepinte 20. til 
25. april. 

Utstillingsarealet forventes 
utvidet med 17 prosent i 
forhold til forrige Intermat-
utstilling i 2006. Denne 
gangen stilles 210 dekar til 
disposisjon for nærmere 1.500 
utstillere fordelt på seks haller. 
Utearealene er allerede utsolgt, 
ifølge Joséphine Sconza. 
Antallet utstillere kan bli 
færre, men i så fall blir hver 
enkelt stand større.

- For øvrig utvider vi med 
en ny hall for å ta unna for den 
forventede veksten i forhold 
til 2006, da Intermat samlet 
1.320 utstillere fra 44 land, 

og 210.000 besøkende fra 127 
forskjellige land.

Grønt perspektiv
Intermat 2009 blir også 
preget av at gjenvinning og 
miljø mer og mer er i ferd 
med å bli til en industriell og 
intellektuell revolusjon i global 
sammenheng.

- Messen vil vektlegge at 
det i både byggebransjen og 

grønne tiltak som eksempelvis 
økokonsept, økovedlikehold og 
økodrift som oppfyller kravene 
til bærekraftig utvikling. Her 
er gjenvinning og gjenbruk 
viktige stikkord. Intermat 2009 
har derfor også et opplegg med 

temaer innen gjenvinning fra 
riving, veibygging, gruvedrift 
og steinbrudd, samt innen de 
to bransjene som favner om 
henholdsvis byggevirksomhet 
og anleggsdrift fullt ut, sier 
Joséphine Sconza.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Rekordmesse Gerd Flech (t. h.) kan ikke dra til Intermat i år, men Joséphine Sconza lover at tidligere 
rekorder står for fall i Paris likevel.
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Besøk 

vår stand 52 

på Anleggsdagene 

2009

www.baerum.kommune.no

Anleggsingeniør/
anleggsgartnertekniker
Stillingen er knyttet til Natur- og idrettsforvaltningen, 
fagområde idrett, som bl.a. har ansvar for plan-
legging og realisering av kommunale idrettsanlegg, 
samt rådgiving til idrettslag som skal bygge anlegg. 

Det søkes etter en person med utdannelse som 
anleggsgartnertekniker, bygg- /anleggsingeniør eller 
tilsvarende. Erfaring fra fagfeltet innen prosjekt-
ledelse, offentlig anskaffelse, NS 3420 og idretts-
funksjonell forhåndsgodkjennelse vil bli vektlagt. 

Send oss en søknad via vår nettside:
www.baerum.kommune.no, og velg 
Jobb i Bærum, annonsekode 3163.

Søknadsfrist: 10.02.2009.

NATUR- OG IDRETTSFORVALTNINGEN

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  
TLF: 71 22 72 22  E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO
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30 ansatte og en omsetning 
i 2007 på kr 82 millioner

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem
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JURIDISK STRAFFEANSVAR VED BYGGING AV   
MIDLERTIDIG ANLEGGSVEI

ANLEGGSMASKINEN 1-0912

Høyesterett avsa 18. september 
2008 (2008/654) dom om 
straffeansvar for bygging av 
midlertidig anleggsvei. 

Problemstillingen knyttet 
seg til om den aktuelle 
midlertidige anleggsveien var 
omfattet av §85 i plan- og 
bygningsloven om midlertidig 
anlegg og da heller ikke 
søknadspliktig. 

Eieren av et smoltanlegg 
ønsket å utvide, rehabilitere 
og modernisere anlegget. 
Anlegget med en 
reguleringsplan skulle åpne 
for utvidelse av anleggsareal 
med utfylling i sjøen, 
og var tidkrevende, bl.a. 
fordi anlegget ligger i et 
område som siden 1993 
har vært automatisk fredet 
etter kulturminneloven. 
Kommunen vedtok i 2005 
en reguleringsplan som 
åpnet for arealutvidelse ved 
utfylling i sjøen utenfor 

det eksisterende anlegget. 
Planen inneholdt imidlertid 
ikke noe om hvordan 
nødvendige steinmasser skulle 
transporteres til området.

Det ble planlagt å utbedre 
en eksisterende vei fra 
avkjøringen fra riksvei og 
ned til stranden. Derfra skulle 
det etableres en midlertidig 
anleggsvei ved at massene ble 
fylt ut i sjøkanten, nedenfor 

aktuelle arealutvidelsen. Etter 
at fyllingsmassene var tilført, 
skulle anleggsveien fjernes. 

Arbeidet med å fylle ut 
massene startet om morgenen 
2. januar 2006. Det ble ikke 
innlevert søknad eller innlevert 
melding til kommunen før 
arbeidet startet. Arbeidene ble 
gjennomført som planlagt. 
Kommunen krevde den 3. 
januar 2006 stans i arbeidet.

Da saken var til behandling 
i lagmannsretten, la denne 

til grunn at tiltaket var å 
anse som anlegg av vei 
og således var omfattet av 
saksbehandlingsreglene i 
plan- og bygningsloven, §93, 
første ledd, jfr. bokstav j. 
Lagmannsretten la imidlertid 
til grunn at det dreide seg 
om et midlertidig anlegg 
av en art som kunne være 
unntatt fra søknadsplikten. 
Lagmannsretten uttalte at 
midlertidig vei kan således 
være et midlertidig anlegg 
etter § 85, og da heller ikke 
søknadspliktig.

I plan- og bygningsloven § 85 
står det:
Midlertidige eller 
transportable bygninger, 
konstruksjoner eller anlegg 
må ikke plasseres slik at de 
hindrer allmenn ferdsel eller 
friluftsliv eller på annen måte 
fører til vesentlige ulemper for 
omgivelsene.

Høyesterett drøftet først 
spørsmålet om veianlegget 
oppfyller de grunnleggende 
vilkår i § 85, første ledd, 
første punktum, særlig om 
plasseringen ville medføre 
en vesentlig ulempe for 
omgivelsene. Høyesterett 
kom til at ”vesentlige ulemper 
for omgivelsene” ikke 
kan fortolkes snevert. Ved 
vurderingen må all tilgjengelig 
informasjon om stedet tas i 
betraktning, og det må utvises 
et bredt skjønn.

Høyesterett kom til at 
lagmannsretten ikke hadde 
tillagt den omstendighet 
at anleggsveien ble anlagt 
i et automatisk fredet 
kulturminneområde 
tilstrekkelig vekt. Høyesterett 
viste her særlig til 
kulturminneloven § 3, første 
ledd. 

Høyesterett kom etter dette 
enstemmig til at vilkårene 

Søk om tillatelse også for midlertidige konstruksjoner eller anlegg som for 

eksempel midlertidig anleggsvei. Plassering av midlertidig anleggsvei skal 

under enhver omstendighet meldes til kommunen. 
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Er du medlem og har spørsmål til eller trenger råd fra MEFs 
juridiske avdeling? Ta kontakt på telefon 22 40 29 00 eller 
e-post AvdJuridisk@mef.no MEFs juridiske avdeling består av 
ansvarlig advokat Erling M. Erstad, advokat Thomas Kollerød 
og advokatfullmektig Tone C. Gulliksen.

ANLEGGSMASKINEN 1-0913

om at plasseringen ikke måtte 
føre til vesentlig ulempe for 
omgivelsene, ikke var oppfylt. 
Høyesteretts konklusjon var 
således at lagmannsretten har 
tolket skjønnstemaet i § 85, 
første ledd, for snevert, og 

oppheves.
Min vurdering er 

følgelig at også midlertidige 
konstruksjoner eller anlegg 
som midlertidig anleggsvei, 
bør omfattes av tiltakets 
søknad etter plan- og 

bygningsloven § 93. Plassering 
av midlertidig anleggsvei skal 
under enhver omstendighet 
meldes til kommunen. 

Advokat
I ERLING M. ERSTAD

Avfallsdagene 2009
Holmenkollen Park Hotel Rica 
Oslo 4. - 5. mars

Den viktigste møteplassen for 
gjenvinnings- og avfallsbransjen 
i Norge
Effektive og hyggelige fagdager for alle som driver med 
innsamling, transport, behandling og gjenvinning av 
avfall i private bedrifter, avfallsselskap, kommuner og 
andre med interesse for utvikling i avfallssektoren.

 Miljøkrav og markeder i endring
- bransjens muligheter

 Globalt marked og global 
økonomi
- bransjens utfordringer

 Energi- og/eller 
materialgjenvinning
- bransjens valg

 Ideoligi, strategi og deponi
- politiske valg og styring

 Waste in Space
- astromiske betraktninger

 Leverandørtorget
-nytt større og bedre
Sentrale leverandører stiller ut og presenterer sine 
produkter og tjenester på Leverandørtorget.

Maskinentreprenørenes Forbund
Avd. Gjenvinning og avfallshåndtering
Tlf: 22 40 29 00 
E-post: firmapost@mef.no

For påmelding og informasjon, kontakt:

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

FWD var i mange år et 
velkjent begrep for noen 
spesielle lastebiler i Statens 
vegvesen. Dette fabrikatnavnet 
står for The Four Wheel Drive 
Auto Co., med fabrikker i 
USA og Canada. Dette dreide 

seg om kraftige lastebiler som 
hadde permanent 4-hjuls trekk 
og låsbar senterdifferensial 
som kjennetegn. De ble først 
godt kjent pga. et stort antall i 
innsats i første verdenskrig. 

Colbjørnsen & Co. importør. 
Første spor av FWD i 
vegvesenet er på tidlig 1920-
tall, og disse bilene var 
særlig godt egnet til brøyting. 
Historien viser at de har hatt 
en markert plass i utviklingen 

av snørydding i tyngre 
format her i landet. Også som 
trekkraft for maskintransport 
fylte de oppgaver. Når det 
gjelder transportoppgaver 
generelt hadde de nok ikke så 
god økonomi. 

FWD LASTEBIL

ANLEGGSMASKINEN 1-0914

1940

FWDen i aksjon. Wiremaskin bak traktoren er trolig en Brøyt. (Foto: Vegmuseets arkiv)
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Snart etter andre verdenskrig 

antall FWD lastebiler til et 
sterkt (laste)biltrengende 
Norge. Disse var militært 
overskuddsmateriell fra 
England, opprinnelig 
utstyrt med jernplan og ble 
betegnet som kanontraktor. 
Hovedutgaver av disse var en 
frambygd type, og en ”snutebil” 

eksemplarer av begge disse 
typene.

Men da bevaring kom på 

dagsorden på 1980-tallet, fantes 
ingen igjen i etaten. Her kom 
brannvesenet i Grimstad til 
god hjelp da deres stigebil ble 
utrangert. Denne bilen stammet 
i sin grunnform fra den nevnte 
importen etter krigen. Den var 

en lang tjenestetid på Sørlandet 
i den rollen, men med meget 
lav opparbeidet kilometerstand. 
Nå ble den tilbakeført til 
lastebil, og er lik den utførelsen 
vegvesenet hadde.

Typen har betegnelsen 

FWD HAR 1940-modell. 
Akselavstand er 3,96 m, 
totalvekt ca. 9 tonn hvorav 
egenvekt 4,1 tonn. Motoren er 
bensin av fabrikat Waukesha, 
6 sylindret med 95 hk.  
Videre har den fem gir og 
driftssystem som nevnt over, 
og på dashbordet er montert 
et norsk produktskilt som bl.a. 
angir at største kjørehastighet 
som skal benyttes er 50 km/t. 
Men trekkraften slår det meste. 
Ifølge sakkyndig hold er bilen 
svært anstrengende å ”ratte” 

langs vegen. Bilen er fargesatt 
i oransje, som var vanlig 
vegvesenfarge for lastebiler og 
maskiner på 1950- og 60-tallet. 

for etatens maskinpark på den 
tiden. 

Museets materiellnr. 
00-G-00005

Tekst og foto
I BJØRN PREBENSEN
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Et lett valg

APS Norway AS
Postboks 2059
3202 Sandefjord

Telefon 99 11 35 00
Telefaks 33 44 92 00

info-no@aps-sales.com
www.aps-sales.no Member of the Amiantit Group

Å legge rør kan være utfordrende, enten det er 
et stort eller lite prosjekt, krever store eller små 
dimensjoner, har høyt eller lavt trykk. Unike 
produktegenskaper og fleksible løsninger er 
noe av det som følger med Flowtite GRP-rør. 
Vi mener det er et lett valg.

Flowtite GRP-rør

MEF-skolen er blant de aller 
mest betydningsfulle og mest 
benyttede tilbudene fra Maski-
nentreprenørenes Forbund ret-
tet mot organisasjonens mange 

anleggsbransjen for øvrig.
Skolen har eksistert og vært 
aktiv overfor bransjen i 30 år, 
og kan nå ved årsskiftet tilby 
hele åtte helt nye kurs med an-
leggsbransjen som målgruppe.
- Vi er i stadig utvikling. Det 
er en kjennsgjerning at ressur-

medarbeiderne i hver enkelt 
bedrift. Med riktig lederkom-
petanse vil også bedriftene 

utvikle seg videre, sier Ida 
Ribler til Anleggsmaskinen.
Ribler peker spesielt på det 
nye kurset om bevisstgjøring 
og forståelse av lederansvaret i 
maskinentreprenørbedrifter.
Det er svært utbredt i anleggs-
bransjen at bedriftseiere også 
fungerer som daglig leder 
for driften. En viktig årsak er 
mangel på ansatte som kan ta 
på seg en mellomlederrolle på 
grunn av utilstrekkelig kunn-
skap og forståelse om nettopp 
denne rollen.

Tydelig ledelse
Daglig leder får med andre ord 

en kjempemulighet til å skaffe 
seg mye faglig påfyll om sin 
egen rolle via MEF-skolen.
- Ved å våge å satse og være en 
tydelig leder, kan hun eller han 
bygge opp personlig gjennom-
slagskraft. Vi har utarbeidet tre 
moduler som alle er rettet mot 
lederes ansvar. Valget er fritt 
til å ta én og én eller alle tre 
modulene samtidig, avhengig 
av hva hver enkelt føler behov 
for, sier Ribler.
Del én er innrettet mot jus i 
personalarbeid, inklusiv de 
viktigste endringene i ar-
beidsmiljøloven, samt temaer 
omkring ferielovgivningen, 

sykepengeloven og regler som 
berører permitteringer.
- Modul to går på HMS og 

-
tet til restriksjoner på HMS-
området i forhold til daglig 
leders ansvar. Kurset er lagt 
opp etter retningslinjer fra Di-
rektoratet for Arbeidstilsynet 
fra mars 2007, og er særskilt 
tilpasset anleggsbransjen. Den-
ne modulen avsluttes med en 
testoppgave, sier Ida Ribler.
Lederen får også kunnskaper 

-
beidsplassen, og hvordan hun 

rolle oppi situasjonen. For å 

NYE AKTUELLE
BRANSJEKURS

Prosjektleder Ida Ribler i MEF-skolen er stadig frampå med både nyttige 

og til dels helt uunnværlige kurs som tilfører anleggsbransjen både 

kunnskapsoppgraderinger og kompetanseheving. Nå er hun klar med åtte helt 

nye kurstilbud.
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-
rekt måte, er det nødvendig å 

lyder budskapet.

Den viktige samtalen
Kunsten å inspirere, motivere 
og skape engasjement er sen-

trale momenter i modul tre.
- Det er ofte en kunst å oppnå 
dette. For mange handler det 
om måter å lede på og samtidig 
beholde sentrale medarbeidere, 
ifølge Ribler, som også peker 
på at medarbeidersamtaler har 
sentral plass i denne modulen.
- En slik samtale handler 

om både kommunikasjon, 
personalutvikling og faglig 
utvikling, og er et viktig plan-
legginsverktøy. Denne delen 
av kurset er delt opp i fem 
emner om temaet.
MEF-skolen har akkurat utgitt 
et kursnyhetshefte sammen 
med kurskalenderen for våren 

2009, der sju av de nye kurse-
ne presenteres i detalj. Kalen-
deren fåes ved henvendelse til 
MEFs hovekontor i Oslo eller 
til regionkontorene.

Aktuelle behov
Et av kursoppleggene er knyt-
tet til utfordringene ved om-

Pådriver Ida Ribler er primus motor for aktualisering og oppdatering av faglige kurs som tilbys gjennom MEF-skolen.



ANLEGGSMASKINEN 1-0918

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

941 SKILT
Vi har gjort 
det enklere for 
deg å huske oss...

Du kan også fortsatt nå oss på telefon 33 06 66 00.

stillinger og nedbemanninger 
i bedriftene, men er så ferskt 
at det ikke kom med i kalen-
deren. Det forklarer hvorfor 
kalenderen beskriver bare sju 
kursvarianter.
- Nettopp temaene omstil-
ling og nedbemanning har fått 
mye uønsket, men dessverre 
nødvendig aktualitet de to-tre 
seneste månedene. Men i tider 
som de vi opplever nå, kan det 
oppstå behov for å rasjonali-
sere eller innskrenke organisa-
sjonen. Vårt helt nye halvdags-
kurs går på hvordan en slik 
prosess skal håndteres i praksis 
i overensstemmelse med fast-
satte regler i lovverket.
Frivillige sluttavtaler som 
alternativ til nedbemanning 
og regler om permittering står 

også på timeplanen. Ribler 
framholder at kurset er aktuelt 
for enhver som håndterer per-
sonalansvar ute i bedriftene.
Strenge regler innen miljø-
kartlegging, -sanering og av-
fallsplaner har ansporet MEF-
skolen til et eget kurstilbud om 
nettopp disse emnene, ifølge 
Ida Ribler.
- Her er det masse nytt å for-
holde seg til. Vi ser stadig at 

til at entreprenørene skal vite 
hvordan farlig avfall skal 
avdekkes før riving eller re-
habilitering av bygninger og 
konstruksjoner. Gjenvinnings- 
og riveentreprenører må kjenne 
til de ulike stoffene, gjeldende 
rammebetingelser og EE-
avfall, metoder for prøvetaking 

prosedyrer.

Skog og lønnsomhet

går på henholdsvis ADK 1, 
plan- og bygningsloven, kal-
kulasjon og lønnsomhet ved 
skogsdrift, samt juridiske kon-
traktsforhandlinger.
- I sistnevnte kurs har vi 
samlet de fem mest aktuelle 
NS-kontraktsstandardene i en 
pott.  Selvsagt de som angår 
MEFs medlemsbedrifter mest, 
i tillegg til Bustadoppførings-
loven. Her er målgruppen i 
første rekke ansatte med an-
svar for prosjektgjennomføring 
og administrativt og praktisk 
lederansvar, seir Ribler.
Kurset rettet mot skogsdrift 
går ut på å bevisstgjøre skog-
sentreprenørene om hva som 
påvirker kostnadene, hvordan 
lønnsomheten kan forbedres og 

i verktøykassa for å kunne 
kalkulere seg fram til disse 
målene.
Offentlige anskaffelser er også 
pakket inn i det nye kurstil-
budet. Her får deltakerne bred 
kunnskap om regelverk og an-
dre ulike sider ved en offentlig 
anbudskonkurranse. Alle of-
fentlige oppdragsgivere skal til 
gjengjeld følge regelverket for 
denne typen anskaffelser ved 
kjøp av varer eller tjenester.
- Derfor er det helt avgjørende 
at også anbudsgiveren kjen-
ner regelverket og følger det 

til punkt og prikke, sier Ida 
Ribler.

Regionkontorer
Det første kurset om skogsdrift 
og lønnsomhet er allerede tid- 
og stedfestet. ADK 1-kurset 
er lagt opp til å gi deltakerne 
nødvendig opplæring som 

grøftearbeider basert på ADK-
ordningens krav.
Omfanget av kursvirksomhe-
ten og hvilke som til slutt blir 
arrangert utover i landet er 
avhengig av tilbakemeldinger 
fra bedriftene til MEFs egne 
regionkontorer og antall på-
meldte til hvert enkelt kurs. 
De enkelte regionkontorene er 
viktige medspillere og kontakt-
punkter mellom bedriftene.
- Alle kursene settes ut i livet 
så raskt som råd er i forhold 

-
ling og deltakerantall. Det kan 
oppstå tilfeller der vi er nødt 
til å utsette et kursopplegg i et 
gitt område med igangkjøring 
noe senere enn enkelte kanskje 
kunne ønske seg. I tillegg til 
våre oppsatte kurs, kjører vi 
bedriftsinterne kurs for mi-
nimum ti personer. Likevel 
opplever vi relativt sjelden at 
bedriftene ikke får innfridd 
kursbehovene sine innenfor 
den tidsrammen de selv fore-
trekker, sier Ida Ribler.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

”Det er en kjennsgjerning at 
ressursene er å finne hos de 
enkelte medarbeiderne i hver 
enkelt bedrift”
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SKUFFE
MAT

Se aktuell 

tiltvinkel

Ekstremt liten 
tiltsensor

Lengdevisning 
alltid synlig

Høydevisning 
som passer for-
skjelige jobber

Kompatibelt 
med pildislay 

RD 14

Maskinmontert 
kabelsøker

Loddvisning

Nå er verdens mest solgte 1-fall 
og 2-fall gravesystem enda bedre

Finstadhagen Næringspark , 1930 Aurskog  Tel. 63 85 40 80, Fax. 63 85 40 81  www.scanlaser.no

Bygg- og anleggslasere

GPS-maskinstyring

Rør-kabel- og 
metallsøkere

Kantvisning 
med ”alltid la-
veste” funksjon

Utstyr for anleggstikkning

Statens vegvesen har inngått forlik med Reinertsen AS etter påstått 
prissamarbeid innen brubygging på 1990-tallet. Tidligere er tilsvarende 
forlik inngått med Skanska Norge og Veidekke. Nå gjenstår en løsning 
i den pågående saken der NCC Construction er stevnet med krav om 
erstatning. Ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen legger veivesenet stor 
vekt på å bli ferdige med disse sakene og legge dem bak seg, med tanke på 
å heller bruke all energien på å se framover.  

Hako-jubel i Shanghai

Administrerende direktør Ingrid Tjøsvold i Mesta Drift AS mener folk 

norske vinterveier skal holde. Til VG sier hun av både kvaliteten på 
brøyteutstyret og beredskapen blant brøyte- og strømannskapene er god, 
og at vinterdriften er tilpasset de oppgavene som er kontraktsfestet med 
Statens vegvesen. Funksjonskontrakter for vintervedlikehold av landets 
veier er igjen kommet på dagsorden etter at store mengder snø har lavet 

Forbund mener situasjonen mange steder er uholdbar mange. Nestleder 

brøyting og strøing ikke forbedres.

Forlikt med veivesenet

Vintervedlikehold på 
dagsorden

stilte mannssterkt opp på Shanghai Bauma i november. Den viktigste 
årsaken var markeringen av Liugong-fabrikkens 50-årsjubileum, 
der en gruppe anført av Ingar Haugen og Tom Lillestrøm (bildet) 
aktivt frontet standen, blant annet foran en jubileumslakkert blå 877 

og hjullastere fra Lieugong, som også produserer veihøvler, 
kompaktlastere, komprimatorer, traktorgravere og trucker. Ifølge Tom 
Lillestrøm endte den samlede produksjonen i fjor på 43.000 enheter.



STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Lavere vekst i bygge- og anleggs-
omsetningen
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Grunnarbeid Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg
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Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks

Anleggsmaskinindeksen

7,2 prosent økning i 4.termin fra 2007 til 2008 er 

laveste vekst på flere år.
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Totalt ble det omsatt for 44 milliarder kroner i perioden. De åtte første 
månedene i 2008 omsatte bedriftene for 190 milliarder kroner, en 
økning på 13,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 

Størst vekst var det innenfor utleie av bygge- og anleggsmaskiner 
med personell, med 23,7 prosent. Denne gruppen står imidlertid for 
bare 1 prosent av omsetningen i bygg og anlegg.

Bedrifter i den største næringshovedgruppen, annen bygge- og 
anleggsvirksomhet, omsatte for 114,4 milliarder kroner de åtte første 
månedene i år, det er 12,9 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor. 
I denne næringshovedgruppen, som står for om lag 60 prosent av 
den totale omsetningen, finnes i hovedsak bedrifter som driver med 
oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet.

Anleggsproduksjonen opp 4,3 prosent det siste året 
Byggevirksomheten var 5,4 prosent høyere i 3. kvartal i år enn i 3. 
kvartal i fjor. Veksten skyldes økt rehabiliteringsvirksomhet, mens 
nybyggproduksjonen ligger på om lag samme nivå som året før.

Den totale produksjonen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten 
var i 3. kvartal i år 5,4 prosent høyere sammenlignet med 3. kvartal i 
2007. 

Sesongjusterte tall viser en vekst i bygge- og anleggsproduksjonen på 
2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år.

Kilde: SSB

Maskinindeksen fortsatt ned
Nedgangen i anleggsmaskinindeksen fortsatte i desember. Nedgangen 
er fra toppen i juli på 470,8 til 444,8 i desember. Nedgangen skyldes 
lavere renter og redusert dieselpris. Indeksen omfatter kostnader 
vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift 
inklusive førerlønn.

ANLEGGSMASKINEN 1-0920
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Trådløs maskinstyring for Gravemaskiner.
Grafisk touch skjerm med god  
brukervennlighet.

DigPilot bygg- og anleggslasere.
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Nissan bruker sitteplass for sju personer i nye Qashqai+2 som viktigste frieri overfor publikum. Vi mener 

det er bedre å glemme den ekstra setekapasiteten, og heller bruke større bagasjeplass som sjekketriks.

Pris testet modell: Kr. 365.100,-
Motor: 2,0 16v VarioValve, 140 
hk/196 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 2.215/656 kg
Tilhengervekt m/brems: 1.200 kg
Bakkeklaring: 200 mm uten last
0-100/toppfart: 11,7 sek/177 km/t
Forbruk: 8,5 l/mil (blandet kjøring)

MÅNEDENS BIL NISSAN QASHQAI+2

NISSAN
PÅ SJEKKER’N

Lederskifte hos Botneskilt
Tidligere markedssjef Morten Feen har tatt over som daglig leder i Botneskilt AS etter Stian Auen, som etter 

og utstyr for arbeidsvarsling og oppsetting. Bedriften oppnådde gasellestatus i 2007 etter en mangedobling 

signert styreformann Sverre Krømke er lederansvaret en stor utfordring Feen ser fram til å ta fatt i. Botneskilt 
har 39 ansatte og omsatte siste år for 65 millioner kroner, med et resultat på 2,9 millioner før skatt.     

SKUFFE
MAT
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Nissan Qashqai var da den kom 
litt beskjeden i størrelse, og sto 
ikke på ønskelista vår over testbi-
ler. Men med +2 i modellbeteg-
nelsen er bilen nå 23 cm lenger 
enn originalen, og tangerer i våre 
øyne SUV-segmentet, til tross 
for at Nissan selv kaller bilen en 
crossover.
Men hvorfor det? Bilens bredde 
og lengde er nå fullt på høyde 

folke-SUV’ene, og bakkeklarin-
gen måler 20 cm.
Litt tilbake til de sju sitteplassene. 
De to ekstra setene er slik vi ser 
det, fullstendig ubrukelige for 
voksne personer. Det er rett og 
slett ikke mulig å få plass til bena 
selv med andre seterad skjøvet 
fram. Atkomsten krever slange-
menneskeegenskaper, men enda 
verre er det å komme seg raskt ut 
igjen i en eventuell nødsituasjon. 
To små barn får nok plass, men 
smårollinger skal sitte fastspent i 
barnestoler i de andre setene som 
er klargjort for nettopp det. Ikke 

bare hunden som høvelig pas-
sasjer der bak. Nei, behold heller 
de to setene permanent nedslått, 
og du har 420 liter til rådighet 
for bagasje. Med også seterad to 

nedslått, disponerer du 1.520 liter. 
Og det er veldig bra i denne klas-
sen, enten du kaller bilen SUV 
eller crossover.
Vi måtte virkelig ned i kjelleren 

-
san Qashqai. Da modellen kom 
for tre år siden ble den urettmes-
sig mobbet i et TV-program der 
programlederne viste at den ikke 
var like god å kjøre oppover snø-
tunge alpinbakker med som et par 
andre rendyrkede SUV’er. Men 
hvem kjøper bil for å kjøre opp 
alpinbakker? Nissans elektronisk 
styrte 4x4-system fungerte perfekt 
under vår langhelgkjøring i gufste 
vintervær. Systemet kan sjaltes 
ut til ren forhjulsdrift, eller dif-
ferensiallåses i 4x4. Det er mer 
enn enkelte SUV-modeller kan 
vise opp.
Bak rattet oppleves Qashqai som 
usedvanlig stødig, stabil og kom-
fortabel. Instrumentering og betje-
ning er rikholdig med klassisk 
layout; oversiktlig og funksjonell 
uten bruk av forstyrrende imitert 
plastikkaluminium, etter vår me-
ning en uting mange andre bilpro-
dusenter nå har tatt i bruk. Setene 
er faste med god nok støtte alle 
veier, og sikten rundt om er upå-
klagelig. Særlig fordi A-stolpen er 

beskjedent dimensjonert.
Testbilen var utstyrt med en 
høyeffektiv bensinmotor på 140 
hk, men alle som liker duften av 
diesel kan velge en cDi på 150 hk 
og 320 Nm, en nedtrimmet vari-
ant av X-Trail-motoren som vi ga 
gode skussmål under testkjøring i 
september 2007. De 23 færre hes-
tekreftene leverer høyst sannsyn-
lig varene godt i Qashqai+2 også. 
Muligheten for valg av trinnløs 
CVT automatkasse supplert med 
manuelt hurtigskift pirrer både 
ønsket om kjørekomfort kombi-
nert med valgfrihet for dem som 
også like å gire selv. Ren sekst-
rinns automat eller kun manuell er 
andre valgmuligheter. Utpå nyåret 
leveres også Qashqai+2 med en 
1,5 liters cDi-variant på 106 hk 
og en 1,6-liters bensinmotor med 
115 hk.
Uten at vi kan avgjøre innvendig 
støynivå med dieselmotor under 
panseret, slår vi fast at bensinvari-
anten ikke genererte nevneverdig 
støy verken fra vind eller dekk. 
Bare motoren avgir litt ilter knur-
ring fra 3.500 o/min og oppover. 
Men det er greit å ha litt oversikt 
over hva som går for seg under 
panseret også, særlig hvis man 
synes det er artig å kjøre bil.

Sporsikkerhet og stabilitet im-
ponerer i Qashqai+2. Selv med 

helt upåvirket av asfaltspor, rugler 
og andre ujevnheter. Styringen er 
kjapp, presis og svært fast, men 
samtidig mer enn raus nok med 
tilbakemeldinger fra underlaget. 
Med svingradius på besjedne 5,5 
meter er bilen også høyst manøv-

Så var det innvendingene da, bort-
sett fra sjuseters-arrangementet. 
Fjæringen er litt nervøs og avgir 
noen klunk fra de skarpeste sla-
gene fra veibanen. Og vinduspus-

større. Det var faktisk alt.
Qashqai+2 kommer per i dag i 12 
varianter fordelt på utstyrsmodel-
lene Acenta og Tekna. Vår testbil 
var en Tekna CVT. Prisene begyn-
ner på 324.000 med ren forhjuls-
drift, og slutter på 445.000 kroner 
med 4x4 og full tilbehørspakke.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Oppladbar håndsirene
Ragnar Bakken Trading er klar med Robbit Air Horn (bildet), en håndholdt, luftdrevet signalsirene for bruk 
ved spreningsarbeider og varsling av potensiell fare. Sirenen drives av en kompressor som lades via 220 
V-nettet og aktiveres av et 18 V batteri. Via lufttrykket produseres et lydsignal på 120 dB(A). Signalsirenen 
med nødvendig tilbehør leveres komplett i koffert.
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PROFILEN

PÅ SPORET 
AV EN NY TID

Navn I Elisabeth Enger
Alder I Jernbanedirektør
Bosted I 50
Stilling I Oslo
Aktuell I Togene skal bedre på skinner

i lovpriser alle jernbanen, og mange hyller den som en 
miljøredder. Likevel er den nede for telling, med for-
sinkelser, dårlig vedlikehold og mangel på personell. 
Den nye jernbanedirektøren har mye å gjøre for å få 
norsk jernbane på skinner igjen.

Den nytiltrådte jernbanedirektøren Elisabeth Enger er 

NSB og Jernbaneverket. Når toget ikke går, er ikke kundene opptatt 
av hvor feilen ligger – om det er sykdom blant lokførerne eller en 
kjøreledning som har falt ned. De skal få den varen de har betalt for 
– punktum.
- Vi har så absolutt en omdømmeutfordring. Negativt fokus rammer 
nok NSB enda hardere enn oss fordi det er NSB de reisende møter. 
Men for oss er det uansett viktig å levere. Vi skal styrke punktlighe-
ten, og sammen skal Jernbaneverket og NSB bli bedre, lover hun.

Og at det er behov for å skifte spor, det er får Enger erfare hver 
eneste dag. Når presseklippene kommer på bordet, er det ofte dyster 
lesning. 
- Det er ikke bare negativt det som kommer i mediene. Men ofte 
engasjerer mennesker seg når det er noe som ikke fungerer optimalt. 
Vi får en mengde presseklipp som er leserinnlegg fra kunder. De 
utviser en enorm interesse. Og vi skal ta innover oss dette engasje-

vi dra nytte av.
Det er imidlertid ikke bare de misfornøyde reisende som lar høre fra 

togstrekninger, togmodeller – ja til og med rutetabeller.
- Egentlig er det merkelig at ingen har meldt seg opp i ”Kvitt eller 
Dobbelt”, sier Enger. 
Hun har selv blitt leder for en stab på rundt 3000 mennesker som 

V



lever og ånder for jernbanen. Hun medgir at det for utenforstående 
nok kan virke litt ”nerdete”, men selv er hun veldig glad for dette 
brennende engasjementet.
- Det er faktisk sånn at ansatte i lunsjen kan diskutere togrelaterte 
spørsmål og snakke om årsaken til eventuelle forsinkelser på vei til 
jobben. 

Enger har lang fartstid som leder. Først og fremst som rådmann i 
Bærum og Skodje og som stabssjef i Kommunenes Sentralforbund, 
KS. Det er i dette skjæringspunktet mellom administrasjon og poli-
tikk hun trives. Og om det er lokalpolitikere eller regjeringspoliti-
kere hun skal forholde seg til, er ikke den store forskjellen.
-Jeg liker å jobbe i en politikerstyrt virksomhet. Her kommer jeg tett 
på beslutningene, og har brukerne som hovedfokus.
Det å bli jernbanedirektør, er ikke en stilling man bare søker på. 
Man blir faktisk utnevnt i Statsråd. Elisabeth Enger medgir at det 
var en høytidelig følelse som preget henne i en slik spesiell stund. 

”Folk flest er opptatt av 
jernbanen, og det skal vi dra 
nytte av”

ANLEGGSMASKINEN 1-0926
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Hun var hos samferdselsminister Liv Signe Navarsete etter utnev-

- Det har jeg tatt godt vare på! medgir hun, og legger raskt til:
- Jeg personlig blir også ydmyk av det å skulle lede en organisasjon 
som dette på vegne av fellesskapet. Det er en oppgave jeg tar på 
alvor. 
Da samferdselsministeren offentliggjorde utnevnelsen, la hun vekt 

-

en dyktig og tydelig leder, og ikke minst en visjonær leder. På spørs-
målet om hun kjenner seg igjen i denne beskrivelsen, svarer Enger:
- Om jeg er dyktig får andre svare på. Men at jeg er tydelig, det er 
jeg. Det er også en av mine styrker som leder for en stor organisa-
sjon. Jeg liker å lede en organisasjon i utvikling og endring, og ville 
nok ikke fungert like bra i en vanlig driftsorganisasjon.

(Som jernbanedirektør har Elisabeth Enger en viktig samfunns-
oppgave. Både miljømessig og i en tid der næringslivet ønsker å få 
fortgang i offentlige prosjekter for å sikre sysselsettingen. Enger 
sender i den forbindelse inn en aldri så liten brannfakkel til dem som 
tenker på jernbanen som løsningen på miljøproblemene. 
- Det er særlig i debatten om høyhastighetstog som miljøtiltak at vi 
må huske på å stille spørsmål om investeringene ville være i sam-
svar med resultatene. Vi er et langstrakt land med få innbyggere. At 

jeg overbevist om. Men om man tenker høyhastighetstog som isolert 
sett en løsning på klimaproblemet, er det betimelig å vurdere om det 
er andre tiltak som ville gitt bedre og raskere effekt på klimautslipp

Enger er på sin side fornøyd med regjeringens satsing på jernbanen 
i det kommende statsbudsjettet, og mener at tale og handling her er 
godt samstemt. Hun har selv reist mye rundt i landet med tog siden 
hun inntok direktørstolen for få måneder siden, og har tatt i øyesyn 
de mange prosjektene med utbedringer og etablering av dobbeltspor. 

Hun er kjent med Vegvesenets strategi på å splitte opp store prosjek-
ter i mindre kontrakter for på den måten å gjøre det enklere for min-
dre entreprenører å vinne frem. Jernbaneverkets strategi er å etablere 
kontraktsstørrelser slik at vi klarer å etablere størst mulig konkur-
ranse, litt avhengig av krav til kompetanse, sted og situasjon.

Hun forstår at publikum er utålmodig, og vil se raske resultater. Men 
hun ber om tålmodighet.
- Det å bygge jernbane er et møysommelig arbeid. På dette området 
har det vært lite penger over lengre tid, så vi har et etterslep å hente 
inn.

Som barn bodde jernbanedirektøren i jernbanebyen Hamar. Ingen av 
hennes nærmeste jobbet på jernbanen, så det er ikke derfra hun har 
fått engasjementet.
- Byen var på mange måter preget av jernbanen, og mitt positive 
bilde av tog ble nok etablert i veldig ung alder. Og fortsatt har jeg et 
veldig godt og nært forhold til tog, sier hun som enten tar buss eller 
sykkel fra hjemmet på Bygdøy og til kontoret i sentrum av Oslo.
Den siste tiden har hun brukt mye tid på å gjøre seg kjent med jern-
bane-Norge, og har reist alle togstrekninger i Norge minst en gang. 
For henne blir dette en aldri så liten luksus i en travel hverdag.
- Jeg jobber mye, og jeg trives med det. Fritiden går med til å være 
sosial, invitere til middag og være i båt på sommerstid. Det er derfor 
utrolig deilig å ha timer for meg selv på et tog, bare lene seg tilbake 
og kikke ut av vinduet på landskapet som farer forbi. Det er en gyl-
den anledning til ro og avslapning som alle bør benytte seg av.

Tekst 
I SIGNY SVENDSEN
Foto
I SIGNY SVENDSEN
JERNBANEVERKET
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TEMA ANLEGGSDAGENE

Anleggsdagene arrangeres om kort tid for 28. gang. Siden den spede oppstarten i 1982 har tilstrømningen 

av deltakere og utstillere økt jevnt og trutt. Under fjorårets mønstring passerte deltakerantallet så vidt 

500, inkludert en stor andel av bransjens viktige leverandører. På de neste sidene får du et forhåndsblikk 

inn i årets program, innsyn i noen av temaene som tas opp og personlige inntrykk og erfaringer fra 

tidligere års arrangementer.

MULIGHETENES
BRANSJEMARKED
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TEMA ANLEGGSDAGENE

lere av temaene som 
tas opp denne gan-
gen har eksempelvis 
en rekke tangerings-
punkter med den 

-
sen som herjer 
verden over. Til og 

kunne ønske seg, sett med 
anleggsbransjens egne øyne.

Og når professor og valg-

forsker Frank Aarebrot ved 
Universitetet i Bergen spør om 
høstens stortingsvalg blir vun-
net av partier som foretrekker 
satsing på vei framfor generell 
velferd, eller om full innsats 
på begge områder må til, kan 
det bli vrient for noen hver å 
ta stilling ut fra et idealistisk 
ståsted kontra et profesjonelt 
bransjestandpunkt. En høyst 
aktuell og engasjerende pro-

blemstilling, med andre ord.
Eller hva vil Guttorm Kjels-

vik, styreleder i både Vestnes 
Renovasjon AS og MEF sek-
sjon Ressurs og Miljø kon-
kludere med når han spør om 
globale forhold i det hele tatt 
er noe å bry seg om for entre-
prenørene?

På autopilot?
Og i hvilken grad er anleggs-

F
MOTEBEVISSTE

ANLEGGSDAGER

Programmet for Anleggsdagene 2009 gjen-
speiler på mange måter dagens motebilde i 
anleggsbransjen. Temaene er mer aktuelle 
og dyptpløyende i lys av dagens utfordringer i 

halvt år siden. Men som alltid er det også fritt 
fram for den gode latter og det muntre humør.
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bransjen en salderingspost 
på de årlige statsbudsjettene 
som hver høst legges fram for 
Stortinget? Behandles bransjen 
konjunkturfølsomt og prisgitt 
de globale forholdene, eller er 
det i det hele tatt noe forutsig-
bart å forholde seg til for alle 
som har sitt daglige virke med 
og blant anleggsmaskiner? Det 
er fylkesrådmann Matz Sande-
mann i Buskerud som spør, og 

mange er spente på svarene 
han kanskje har. Hva vil så 
framtida bringe av tekniske 
nyvinninger og løsninger på 
maskinmarkedet? Kan dagens 
gravemaskiner, hjullastere og 
bulldosere gjøres enda mer 
effektive uten også å gjøre 
gjennomgripende endringer i 
grunnkonstruksjonene? Finnes 

opp på maskinsiden nå, eller er 
det innen elektronikk og satel-
littstyring det skal skje mer? 
Erstattes til slutt maskinførerne 
med datastyrte autopiloter?

Flere fosser for fall?
Ingen vet i dag med sikkerhet 
hvilken vei denne utviklingen 

maskinleverandører i Norge er 
invitert til å komme med egne 
betraktinger og spådommer. Vi 
venter alle i spenning på hvem 
som har hva å si om maskin-
framtiden.

Spørsmål om framtidig 
satsing på både vannkraft og/
eller anlegg for nye typer 
energi er igjen blitt et aktuelt 
tema i samfunnsdebatten. Står 
anleggsbransjen overfor mu-
ligheter for et nytt klondyke på 
området på linje med de even-
tyrlige 1970- og 1980-årene? 
Og hvordan skal maskinen-
treprenørene forholde seg til 
mulighetene som kan dukke 
opp? Svarene får du kanskje 
av forretningsutvikler Espen 
Sagen i Fjellkraft AS og daglig 
leder Terje Mårstøl i Yri Sand 
AS.

Hemmelig humor
Allerede før jul var samtlige 
av vel 60 stands langs utstil-
lerrodene på Leverandørmart’n 
utsolgt. I år er denne delen 

Clarion hotell Oslo Airports 
nyanlagte konferanseområde i 
det tidligere Badeland. Avstan-

den til seminarhallen er blitt 
vesentlig kortere, og kontakt-

utstillere enda tettere enn før. I 
programmet er det som før satt 

-
lingsvandringer, slik at effek-
ten blir høyest mulig. Men hva 
arrangørene har funnet fram til 
av ablegøyer og muntre inn-
slag denne gangen, vet bare et 
par betrodde personer i MEFs 
aller innerste gemakker. 

Hvorvidt Anleggsdagene 
2009 på nytt vil notere seg 
for rekorddeltakelse er i skri-
vende stund umulig å spå, men 
strømmen av påmeldinger fra 
maskinentreprenører og bran-
sjefolk landet over før julefe-
rien satte inn kan tyde på det.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I ODD EGIL SJØLSETH

Terrier-à-porter 
ulike og aktuelle temaer, gjerne ispedd overraskende 
og muntre innslag. Her fra 2007, da en håndfull 
motebevisste ungdommer viste årets kolleksjon innen 
anleggsbekledning.
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neeier av Huser En-
treprenør AS, Halvard 
Huser, har med andre 
ord vært en gjengan-
ger på Anleggsdagene 
helt siden den gry-
ende oppstarten for 27 
år siden.

- Det er nesten så jeg har fått 
et slags kjærlighetsforhold til 
Anleggsdagene. De første årene 
var arrangementet lagt til Lil-
lehammer Turisthotell med to 
overnattinger. Deretter ble Olrud 
ved Hamar samlingssted noen 
år, etterfulgt av ett eneste arran-
gement på SAS-hotellet i Oslo. 
At det hele til slutt havnet på 
Gardermoen og dessuten ser ut til 
å ha fått fast tilhold der, er i mine 
øyne svært positivt. Og det er ikke 
bare fordi Gardermoen ligger i 
umiddelbar nærhet til Gjerdrum, 
sier Halvard Huser, som i år stil-
ler med fem mann fra ledelsen i 
selskapet, seg selv inkludert.
Halvard Huser trengte drahjelp til 
å møte kolleger på Anleggsdagene 
den aller første gangen en kald 
januardag i 1982.
- Maskinentreprenør Ingvar Svar-
stad fra nabobygda Kløfta drev 
mye med kommunale oppdrag, 
og hadde MEF-medlemskap. Han 
anbefalte meg å stille opp. Jeg var 
ikke en gang klar over at MEF 
arrangerte noe slikt. Jeg husker 

ikke nøyaktig hva hovedtemaet 
var i 1982, men det som foregikk 
var så faglig bra gjennomført at 
jeg bestemte meg der og da for 
at dette ville jeg være med på 

for 28. gang på rad, sier Halvard 
Huser.

Velfundert innretning
Huser mener Anleggsdagene er 
spesielt viktig for bedriften fordi 
bransjemønstringen griper fatt 
i aktuelle saker og temaer som 
angår nettopp maskinentrepre-
nørene.
- Jeg opplever arrangementet 
nesten som mitt eget. Det holdes 
mange bransjetilknyttede kon-
feranser og messer i løpet av et 
år, men ingen som dekker vår 
bransjes behov på samme måten. 
Den årlige Fjellsprengningsdagen 
er riktig nok en viktig og betyde-
lig møteplass, men er nok mer 
innrettet mot konsulenter, store 
riksentreprenører og rene tunnel/
fjellentreprenører. Jeg jobbet for 
eksempel tidligere mye med Vei-
dekke på Sørlandet, Vestlandet og 
i Trøndelag, og ingeniørene der 
snakket ofte om Fjellsprengnings-
dagen. Anleggsdagene derimot, 
er innrettet direkte mot min egen 
bransjes daglige utfordringer. 
Hver gang jeg drar hjem igjen 
har jeg fått påfyll som maner til 

alltid noe nytt å lære, og MEF har 

temaer. Jeg husker ennå mange 
av de viktigste foredragene, og 
diskusjonene i ekspertpanelet som 
har fulgt i kjølvannet av innleg-

ganger ledet av Aslak Bonde, som 
alltid møter godt forberedt. Han 
kommer i år også, og det borger 
for høy kvalitet. Som oftest har 
jeg fått mye nytt å tenke på etter 
en slik sammenkomst, sier Halv-
ard Huser.

Velvalgt tidspunkt
Valg av tidspunkt for bransje-
mønstringen er også et pluss for 
Halvard Huser.
- Januar var og er fortsatt tradi-
sjonelt en stille tid, slik at et par 
dagers fravær ikke går ut over de 
daglige gjøremålene. Det ville 
ikke vært like enkelt å forsvinne 
et par dager i sommerhalvåret, når 
trykket i oppdragsmengden van-
ligvis er størst.
Huser synes det er bra at MEF har 
satt veibygging på dagsorden de 
seneste årene. Temaet har også 
stått sentralt under Anleggsdagene 
tidlgere.
- Generelt sett er det veldig viktig 
å være på plass og høre om hva 
som rører seg i samtiden. Vi har 
i bedriften vår etter hvert bygget 

opp kompetanse for å ta på oss 
kompliserte veioppdrag, senest 
på riksvei 2 øst for Kløfta. Jeg ser 
ikke bort fra at MEFs innsats på 
dette området opp gjennom årene 
har påvirket Statens vegvesen til å 
dele opp anbud i mindre parseller 
slik av vi litt mindre aktører kom-
mer i betrakting. Sentrale veipo-

ganger deltatt på Anleggsdagene 
og diskutert ut fra innspill fra både 
foredragsholdere og oss tilhørere 
i salen. I fjor var for eksempel 
vann og avløp et av temaene som 
ble belyst. Det er bra. Jeg husker 
MEF satte det samme på dags-
orden under Anleggsdagene for 
rundt tjue år siden, men den for-
ventede satsingen i kommunene 
smuldret bort under den forrige 
nedgangperioden på 1990-tallet.

Fikk OL-oppdrag
Ut over det rent faglige, er koblin-
gen med det sosiale vel så viktig 
under Anleggsdagene, synes 
Halvard Huser.
- Det er lett for utenforstående 
å tro at middagen og samværet 
etterpå bare er en unnskyldning 
for å ta seg en fest. I så fall en helt 
misforstått oppfatning. Her treffer 
vi kolleger vi sjelden eller aldri 
ser ellers i året, og utveksler erfa-
ringer og kunnskap om både det 
ene og det andre. For egen del har 

GJENGANGER
PÅ GARDERMOEN
Helt siden 1982 har Anleggsdagene vært årlig fast tilbehør til hverdagen 

for Halvard Huser fra Gjerdrum, som nettopp har startet på sitt 41. år som 

maskinentreprenør.

E
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Veteran

jeg sikret meg nye oppdrag bare 
ved å være til stede under midda-
gen og samværet etterpå. Jeg traff 
for eksempel på maskinentrepre-

store oppgaver i forbindelse med 
utbyggingen til OL på Lilleham-
mer. Jeg kjente ikke til ham den 
gangen, men jeg spurte meg for 
og tok kontakt. Plutselig satt jeg 
med all utplanering av unnarennet 
til OL-hoppbakken fra kulen og 

og gravemaskiner.
Mange stengte porter kan forbli 
stengt hvis man ikke møter opp på 
Anleggsdagene, erfarer Halvard 
Huser. Og om det ikke vanker tips 
om nye oppdrag hver gang, møter 

som igjen kjenner den.
- Det hele er svært kontaktskapen-
de. Samtidig overraskes vi hvert 
år av nye underholdingsinnslag 

som ingen kjenner til på forhånd, 
før en eller annen kjent artist eller 
humørspreder dukker opp enten 
på scenen eller blant utstillerne.

Alle samlet
Halvard Huser penser tankene litt 
tilbake til fordelene ved å avholde 
arrangementet på Gardermoen.
- Lillehammer, og særlig Oslo, 
har mange fristelser utenfor veg-
gene der Anleggsdagene i sin tid 
ble avholdt. Jeg husker spesielt 
året vi samlet oss i SAS-hotellet i 
Oslo. Da dro så å si hele forsam-
lingen på byen etter de faglige 
innslagene, framfor å bli værende 
på fellesopplegget etterpå. Det ble 
en heller stusselig kveld for oss 
som ble igjen. Det er forståelig 
at mange benytter sjansen til en 
bytur på kveldstid, men på Gar-
dermoen blir samtlige værende 
så lenge arrangementet varer. 
Stedet er for langt unna andre 

publikumsmagneter til at noen 
drar. Samtidig ligger hotellet kloss 

Og leverandørene med mange og 
store biler med utstillingsutstyr og 
maskiner til Leverandørmart’n har 
enkel atkomst til og fra for los-
sing og opplasting etterpå. Mange 
forhold gjør altså Gardermoen i 
mine øyne til et glimrende steds-
valg for dette arrangementet, sier 
Halvard Huser.

Mer leverandørtid
Veteranen synes dessuten at An-
leggsdagene har utviklet seg i takt 
med tiden. Samtidig er behovene 
tilpasset et stadig større deltaker-
antall. Og utstillingene har stadig 
fått mer plass, noe han også synes 
er aldeles ypperlig. 
- Her er det fysisk sett liten for-
skjell på leverandører av store 
maskiner og dem med mindre, 

men kanskje like viktige saker og 
ting. Det går greit å få tid og ro 
nok til å få kunnskap om mange 
produkter. Jeg kunne faktisk øn-
ske meg mer fast tid i programmet 
til å besøke Leverandørmart’n, 
men skjønner at det er vanskelig 
med tanke på de faglige semina-
rene.
Arrangementsmessig mener Hu-

arrangementsoppstart fram fra 
torsdag til onsdag.
- Avlutningen på fredag, slik det 
var fram til 2006, kunne virke 
stressende med altfor tidlig opp-
brudd for enkelte allerede fredag 
formiddag, sier Halvard Huser 
som gleder seg like mye nå som 
tidligere til årets bransjehappening 
på Gardermoen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Den tidligere Ap-statsråden er 
blant foredragsholderne på An-
leggsdagene i januar. Sandman er 
i dag fylkesrådmann i Buskerud 
og opptatt av hvordan samfunnet 
forvalter investeringer i infra-
struktur og budsjetter for vedlike-
hold av bygg og anlegg.

På oppdrag fra det såkalte 
Østlandssamarbeidet – som er et 
samarbeidsorgan mellom fylkene 
Hedmark, Oppland, Vestfold, 
Østfold, Oslo, Akershus og Bus-
kerud – ledet Sandman arbeidet 
med utredningen ”Nasjonalt løft” 
der det tas til orde for helt nye 
prinsipper for planlegging av 
samfunnsinvesteringer. 

Stort etterslep
Matz Sandman slår fast at dagens 
organisering har ført til et enormt 
etterslep når det gjelder både ved-

likehold og investeringer. Dette 
gjelder både innenfor vei- og 
jernbaneutbygging, men Sandman 
fremholder at det i tillegg merkes 
også når det gjelder offentlige 
bygninger. 

- Bare innenfor vei- og jern-
banesektoren er det beregnet at 
vi har et etterslep når det gjelder 
vedlikehold som beløper seg til 
20 milliarder kroner. Kommuner 
og fylkeskommuner har alene 
et oppgraderingsbehov for egen 
bygningsmasse som er beregnet å 
være rundt 100 milliarder kroner. 
Når det gjelder investeringer i 
vei- og jernbaneutbygging er det 
beregnet at vi samlet har et inves-
teringsbehov som beløper seg til 
400 milliarder kroner. Alt dette 
skyldes at vi systematisk er kom-
met på etterskudd, og årsaken er 
først og fremst manglende lang-

siktighet i planleggingen, mener 
Matz Sandman.

Oppstykket
Han slår fast at det er de politiske 
rammene for samfunnets inves-
teringsbeslutninger som ikke er 
gode nok. I dag bevilges penger 
til veiutbygginger og andre infra-
strukturinvesteringer for ett år ad 
gangen. Dermed blir det en årlig 
budsjettdragkamp om pengene. 
Investerings- og utbyggingspro-
sjekter blir behandlet stykkevis og 
delt, fremfor i et helhetlig og lang-
siktig perspektiv, mener Sandman.

- Statsbudsjettet er et kon-
tantbudsjett der det i praksis ikke 
skilles mellom drift og investe-
ringer. Dermed mangler både 
forutsigbarhet og langsiktighet. 
Resultatet ser vi i form av de store 
etterslepene som oppstår, både når 

det gjelder vedlikehold og inves-
teringer i infrastruktur, sier Matz 
Sandman.

Omorganisering
Han har derfor tatt til orde for en 
fundamental omorganisering av 
blant annet Statens Vegvesen og 
Jernbaneverket. I dag er dette for-
valtningsenheter. Sandman mener 
de kan organiseres som selskaper. 
Den store forskjellen vil da være 
at de kan arbeide langsiktig og for 
eksempel ta opp lån til investerin-
ger i gode prosjekter. Dermed vil 
man i mindre grad enn i dag måtte 
slåss med andre gode formål i 
kampen om samfunnets midler. 
Sandman mener dette vil føre 
til at de gode prosjektene vil bli 
realisert raskere enn det tilfellet 
er i dag.

- Den eneste årsaken til at 

FRA

SALDERING TIL

STRATEGI

Siden 1930-tallet har politikerne brukt bygg- og anleggssektoren som en 

salderingspost i budsjettarbeidet. Matz Sandman mener tiden er overmoden 

for å tenke annerledes i samfunnsplanleggingen. 
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Gardermobanen ble bygget så 
raskt som den ble, var at den er 
organisert som et selskap. Ved en 
ordinær budsjettbehandling, ville 
dette tatt mye lengre tid å få reali-
sert, mener Sandman.

alternativer til selskapsorganise-
ring for å få gjennomført større 
infrastrukturprosjekter, men alle 
alternativene har det til felles at 
man må velge andre modeller enn 

-
sjettet. 

Åpenbare fordeler
En mulighet kan være OPS-
prosjekter (offentlig privat sam-
arbeid). 

- I en slik modell er det pri-

prosjektet, mens staten betaler 
for bruk av veien eller jernbane-

strekningen. Innvendingen mot 

det staten selv kan oppnå, men 
fordelen er like åpenbar fordi det 
går mye raskere å få gjennomført 
en utbygging. Personlig er jeg 
pragmatisk i forhold til hvilke 
modeller man velger. Det viktig-
ste er at vi får gjort noe med det 
store etterslepet vi i dag har når 
det gjelder både investeringer og 
vedlikehold i offentlig sektor, sier 
Matz Sandman.

”Nødarbeid”
Han mener bygg- og anleggs-
sektoren i dag lider under at det er 
1930-tallets nødsarbeid-tankegang 
som styrer politiske prioriteringer. 
I oppgangstider holdes det igjen 
på investeringene, mens man er 
rausere med offentlige bevilgnin-

ger i nedgangsperioder.
- Når dette er den dominerende 

tankegangen, er det mange gode 
og lønnsomme prosjekter som 
ikke blir gjennomført. Dermed 
oppstår også det store etterslepet. 
Det er derfor vi trenger en revi-
sjon av hvordan staten tenker 
omkring investeringer. I offentlig 
sektor kan vi ofte vente med byg-
ging av nye skoler og sykehus. 
Dette er prosjekter som kan tilpas-

ses de samfunnsøkonomiske ram-
mevilkårene. Men investeringer i 
lønnsomme infrastrukturprosjek-
ter og nødvendig vedlikehold kan 
ikke være konjunkturavhengige, 
mener Matz Sandman. 

Tekst
I TROND MADSEN
Foto
I HANS ERIK ELMHOLDT
SVEIN ERIK MADSSVEEN

Ny tilnærming Fylkesrådmann Matz Sandmann er kritisk til hvordan 
offentlig sektor i dag forholder seg til investeringer i infrastruktur og 
vedlikehold av offentlige bygg og anlegg.
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TEMA ANLEGGSDAGENE

Den frittalende professorene 
ved Institutt for sammenlignende 
politikk ved Universitetet i Bergen 
kommer til Anleggsdagene 
for å snakke om hvilke saker 
han tror vil bli de sentrale 
i stortingsvalgkampen. 
Aarebrot slår fast at høstens 

virkelighetsbildet i norsk politikk. 
- Argumentene om at vi ikke 

kan bruke mer oljepenger er jo 
ikke gyldige lenger. Tvert imot er 

han.

Bred enighet
Den rødgrønne regjeringen har 

slitt med å demme opp for Frp 
som gjennom mange år har 
krevd økt bruk av oljepenger. 
I oppgangstider har det vært få 
fagøkonomer som har vært enige 
med Frp om at det er forsvarlig å 
bruke mange milliarder mer hvert 
eneste år, men når konjunkturene 
har snudd, er det bred enighet 
om at Staten må ta en aktiv rolle 
og bidra til å få fart i økonomien 
igjen, blant annet gjennom 
investeringer i bygg og anlegg.
I de foregående valgkampene 

har ”eldre og skole” vært et 
slags mantra for politikere fra 
alle partier. Det bildet tror jeg 
vil bli annerledes foran høstens 
stortingsvalgkamp. Det vil nå 
være mye større oppmerksomhet 
rundt behovene for investeringer 
i bygg og anlegg. Og selv om 

nok helst vil snakke om 
jernbaneutbygging fremfor vei, 
så tror jeg også SV nå har fått 
en unnskyldning som kan føre 
til større aksept for betydelige 

Finanskrisen vil føre til helt nye politiske 

prioriteringer. – I den sittende regjeringen har 

veibygging vært et kontroversielt tema. Det vil 

ikke være tilfelle lenger, mener professor Frank 

Aarebrot.

Mer enn velferd Professor Frank Aarebrot tror at valgkampen til høsten blir preget av andre saker enn bare de tradisjonelle velferdssakene.
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veiinvesteringer, sier Frank 
Aarebrot.

Ledigheten avgjør
Om investeringer i infrastruktur 
blir et dominerende innslag 
i valgkampen, tror Aarebrot 
først og fremst avhenger av om 
utviklingen vil gi regjeringen 
tilstrekkelig arbeidsro. Den 
viktigste indikatorene blir veksten 
i arbeidsledigheten.
- Statsminister Jens Stoltenberg 
har jo selv varslet at vi står foran 
en periode med økende ledighet. 
Dersom utviklingen blir verre enn 
det som er varslet av Statistisk 
sentralbyrå, tror jeg regjeringen 
fort kan få et alvorlig politisk 

problem. Da vil det tegne seg et 
bilde av at regjeringen ikke har 
kontroll over den økonomiske 
situasjonen. Men dersom 
økningen i arbeidsledigheten ikke 
blir større enn ventet, tror jeg det 
blir krevende for opposisjonen 
å drive valgkamp omkring 
disse spørsmålene. Da vil det 
fremstå som om den rødgrønne 
regjeringen har kontroll over 
situasjonen og at disse partiene 
sammen styrer trygt, selv om det 
er krevende økonomiske tider, sier 
Aarebrot.

Virkemidler
Høy arbeidsledighet er alltid et 
problem for Arbeiderpartiet, noe 
Aarebrot påpeker fører til økt 
oppmerksomhet om vei, jernbane, 
offentlige bygg og behov for 
investeringer framfor de mer 
tradisjonelle velferdssakene i 
valgkampen.

bred politisk vilje til å gjøre 
investeringer som også kommer 
bygg- og anleggssektoren til 
gode, så er Frank Aarebrot 
usikker på om virkemidlene 
politikerne rår over er presise nok 
til å løse bransjens utfordringer i 
nedgangstider. 

- Bygg- og anleggsbransjen er 
veldig sammensatt, både når det 
gjelder kompetanse og utstyr. 
Det er stor forskjell på å drive 
med undervannssveising og male 
panel på en skole som skal pusses 
opp. Dette er kjernen i det jeg 
kaller ”maskinparkproblemet”. 
De ulike aktørene i bransjen 
er utstyrt for ulike oppgaver. 
Dermed er det ikke sikkert at alle 
deler av bransjen får nyte godt av 
økt offentlig satsing på bygg og 
anlegg, påpeker Aarebrot.

Avgrensninger
I første omgang regner Aarebrot 
med at det er vedlikehold og 
avgrensede investeringsprosjekter 
som står først i køen i regjeringens 
tiltakspakke.

- I de tilfellene der prosjektene 
er ferdig planlagt og alt ligger 
til rette for å sette i gang, vil det 
nok være mulig å komme i gang 
raskt. Samtidig er nok regjeringen 
engstelig for å låse for mye av 
de offentlige investeringene i 
årene fremover. På ett eller annet 
tidspunkt snur utviklingen, og 
da ønsker man ikke være i en 
situasjon der offentlige prosjekter 
har låst produksjonskapasiteten 
i bygg- og anleggsbransjen i 

Aarebrot.
Samtidig kompliseres det politiske 
bildet av uklare skillelinjer – 
både internt i regjeringen og i 
opposisjonen.

- Høyre er det partiet som er 
mest bekymret for å bruke for 
mye offentlige midler. De vil 
samarbeide med Frp som jo vil 
bruke mer penger enn regjeringen. 
Avstanden mellom Høyre og Frp 
i økonomisk politikk er større 
enn mellom noen andre partier, 
mener Aarebrot og påpeker at 

uenighet mellom de to partiene.
- I høst har Frp og Høyre vært 
uenige i 50 prosent av sakene 
Stortinget har behandlet. Derfor er 
det usikkert hvilken politikk som 
kan bli ført etter valget, dersom 
det skulle bli regjeringsskifte, sier 
professor Frank Aarebrot. 

Tekst
I TROND MADSEN
Foto
I SCANPIX

- EN MER  

AKTIV STAT
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TEMA ANLEGGSDAGENE

Salgs- og markedssjef Sigve 
Hervig i Citec AS er ikke i tvil 
om på hvilken bransjemesse han 
og kollegene hans legger mest 
vekt på å være til stede.

- Vi føler at nettopp Anleggs-
dagene er viktigst ut fra det 
faktum at dette er den messen vi 
oppnår best nærkontakt med de 

-
tene som sitter med beslutnings-
myndighet og økonomikontroll. 
Som leverandør og utstiller 
har vi de samme betingelsene 
som de øvrige leverandørene, 
fordi alle er plassert innendørs. 
Produktene vi markedsfører har 
lett for å drukne på store messer 
der det meste av utstillingen er 

lagt utendørs med store anleggs-
maskiner og anleggsutstyr, sier 
Sigve Hervig.

- Ikke noe galt med det, for 
all del, men oppmerksomheten 
har lett for å trekkes dit maski-
nene holder til. På slike messer 
er gjerne de unge maskinførerne 

De utviser jo naturlig nok ikke 
særlig stor interesse for det 
databaserte verktøyet for kalku-
lerings- og prosjektrapportering 
som vi driver med.

Ny versjon
Citec var tidlig ute med å reser-
vere utstillerplass også på årets 
Leverandørmart’n. Også denne 
gangen har selskapet hyret 
en dobbelstand sammen med 
SmartDok som leverer et sms- 
og web-basert system knyttet 
direkte opp mot driftsrapporte-
ring rett inn i Citecs eget kalku-
lasjonsprogram.

- Fordi programmet vårt nå 
slippes i en helt ny og forbedret 

versjon som vi rett og slett bren-
ner etter å presentere, blir årets 
utgave av Anleggsdagene ekstra 
spennende. Som tidligere er den 
nye versjonen beregnet for ut-
regning av anbud, og sørger for 
både avviks- og endringsmeldin-
ger. Brukerne holder enkelt styr 
på poster som mannskaps- og 
maskintimer, lønnsoversikter og 
varekostnader, og gir løpende 
prognoser for hvordan prosjektet 
utvikler seg, sier Hervig.

I og med at programmet er 
spesialutviklet for maskinentre-
prenører, er Anleggsdagene rett 
og slett det beste stedet for ef-
fektiv markedsføring.

- Hit kommer jo lederne for 
så å si alle maskinentreprenør-
bedriftene i Norge. Vi er sikre på 
at de er interessert i å høre om 
forbedringene som vi har brukt 
tre år og rundt 8.000 timer på å 
utvikle, sier Hervig.

Stadig utvikling
Citec ble etablert i 1995. Sigve 

- ÅRETS

VIKTIGSTE MESSE

- Sammenliknet med de store MEFA-messene som år om år veksler mellom norske byer, Vei & Anlegg 

på Hellerudsletta hvert tredje år og de årlige Loendagene, er Anleggsdagene i våre øyne den absolutt 

viktigste å være til stede på.
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Hervig kom inn i selskapet i 
2001 og debuterte på Anleggsda-
gene i 2002.

- Og her har jeg vært på hver 
eneste messe etterpå. Dette blir 
altså min åttende. Jeg mener 
Citec deltok årlig også før min 
tid, og det er interessant å se 
hvordan arrangementet har utvi-
klet seg i disse årene. Det første 
året mitt var vi bare rundt 10-15 
utstillere. Vår stand var plassert 
ved heissjakten i foajeen på Cla-

klint oppetter langveggen langs 
foredragssalen. I pausene strenet 
nesten alle tilhørerne forbi, enten 
for å røyke eller kanskje spise. 
Det ble følgelig ikke mye tid 
til oss, husker en litt lattermild 
Sigve Hervig.

Dverg blant kjemper

ved Anleggsdagene han mener 
hever både kvaliteten og egen-
nytten over målt opp mot de 

i Norge, selvsagt med utgangs-
punkt i egne behov.

- Vei & Anlegg er for eksem-
pel en gedigen bransjemønstring 
der alle er med. Her blir vi gjer-
ne som en usynlig dverg blant 
de mange kjempene. I 2006 
hyret vi inn datteren min og en 
venninne som danset magedans 
etter tyrkisk musikk for å trekke 
til oss oppmerksomhet. Så ble 
det da folksomt rundt oss også, 
men ikke like stor interesse for 
produktet vårt. MEFA-messene 
oppleves til dels på samme måte, 

-
ledere. Loendagene synes vi er 
den koseligste messen av dem 
alle med stor lokal tilstrømning, 
så vi er selvsagt på plass der 
også. Men Anleggsdagene er 
altså en ubestridt favoritt som 
passer nesten som hånd i hanske 
til vår virksomhet, også fordi 
messen er lagt til et sted folk 
blir værende begge dagene, sier 
Sigve Hedvig.

- Og det uten at jeg behøver 

leie inn datteren min for å få 
oppmerksomhet.

Nytt område
Hedvig synes MEF er en dyktig 
arrangør som legger stor vekt på 
det sosiale tilbudet kombinert 
med det faglige.

- Kontakten vi får med 
kundene på dagtid har alltid 
en profesjonell tilnærming. På 
kveldstid under og etter midda-
gen kan kontaktene og samtalene 
følges opp i et mer menneskelig 
perspektiv. Sammen med mange 
overraskende underholdnings-
innslag synes jeg Anleggsdagene 
samlet sett er den bransjemessen 
som er aller mest nyttig for både 
utstillere og besøkende.

Nytt av året er at 

hotellets tidligere Badeland-om-
råde, som nå er revet og bygget 
totalt om. Det anser Hervig som 
ytterligere en forbedring.

- Flyttingen betyr at utstillin-
gene er plassert nærmere fore-

dragshallen der alle tilhørerne 
tilbringer mest tid. Selv får vi 
aldri med oss foredragene, og 

mer tid enn vi gjør til kundekon-
takten. Vi registrerte med glede 
for et par år siden at egne bolker 
for publikumsvandringer i utstil-
lingsområdet ble faste innslag 
i programmet, uten at det ble 
kjørt faglige temapresentasjoner 
i foredragshallen. Det innebar 
enda mer tid til oss leverandører. 
Vi skulle jo gjerne hatt tilgang 
på de besøkende hele tida, men 
det ser selvsagt ikke mulig å få 
til på en messe der det faglige er 
viet såpass stor oppmerksomhet, 
sier Sigve Hervig.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Loendagene Sigve Hervig (t. h.) i kjent stil sammen med Truls Arne 
Ullaland, her under Loendagene i september 2008.

Annleggsdagene fra utstillingshallen på Anleggsdagene i januar 
2008.
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MIN DAG REMI AAS

Trygt beskyttet bak solide an-
leggsgjerder trenger de denne 
gangen ikke å bekymre seg om 

-
rådet. Slik var det ikke under 
arbeidet med stasjonsområdet.

- Vi hadde fast sikkerhets-
vakt hele tida. Likevel var det 
på nære nippet at det gikk galt 
da det etter en misforståelse 
kom et tog dundrende i hundre 
kilometer i timen bare et halvt 
minutt etter at vi dirigerte en 
hjullaster over skinnegangen. 
Beskjeden var at vi hadde fem 
minutter på oss, sier 22-årin-
gen fra Askim.

Stasjonsjobben på Strøm-
men var veldig omfangsrik.

- Tida ble etter hvert knapp, 

så vi ble beordret til å jobbe 
overtid den siste perioden. 
Men vi rakk tidsfristen så vidt. 

Oppdraget denne gangen er 
bygging av miljøgate gjennom 
nesten hele Strømmen sentrum, 
rundt regnet sju hundre meter 
totalt.

- Vi er ferdig med fase én, 
og godt i gang med fase to. 
Her må alt graves opp med full 
masseutskifting, full utfasing 
av og nylegging av vann- og 
avløpsanlegg og kummer, ka-
bler og opplegg for vannbåren 
varme i gatelegemet og tilslut-
tede gangveier Jeg jobbet som 
rørlegger før jeg startet som 
maskinfører hos Askim Entre-
prenør for 4 ½ år siden, og har 
god nytte av den kompetansen 
her. Vi skal etter planen være 
ferdige våren 2010, sier Aas.

- Dere har et bredt utvalg av 
maskinmerker her?

- Selv kjører jeg nå Hitachi 

85 fast, som er min udiskuta-
ble favoritt. Den har nøyaktig 
3.770 timer på telleren, og har 
vært helt problemfri bortsett 
fra litt småplunder med ro-
tortilten. Men det er jo ikke 
maskinens feil. Vi bruker også 
en Volvo minigraver, en mid-
dels stor New Holland og en 
innleid Kobelco av den gamle 
blå typen, pluss et valsetog. 
Masseutkjøringen tas med en 
anleggstraktor og henger. Vi 
har dessuten en god del faste 
grunnarbeidere i sving.
- Hvorfor en såpass liten mas-
kin som favoritt?

- Jeg kjørte først en stor 
Volvo-graver, men likte den 
ikke i det hel tatt. Så ble det 
overgang til en Hitachi 225 
et års tid, og den var suveren, 
men litt kjedelig å jobbe med 
på grunn av langvarige laste-
oppdrag fra tidlig morgen til 
sen kveld. Denne derimot er 

kjapp og snerten og sikrer at 
jeg får mange varierte oppga-
ver. Ingen dager blir like. 

Den daglige arbeidsreisen 
til og fra hjemstedet Mysen tas 
i fellesskap med en kollega i 
en VW Transporter.

- Turen tar en time hver vei. 
Samboeren min synes nå og da 
jeg er vel mye borte. Vi jobber 
vanlige skift fem dager i uka, 

TIL MILJØGATE

Navn I Remi Aas (22)
Firma I Askin Entreprenør AS
Maskin I Hitatchi Zaxis 85

Ikke før var oppgraderingen av Strømmen stasjon i boks, før Remi Aas 

og kollegene hans i Askim Entreprenør satte i gang med ny miljøgate 

tvers gjennom det travle tettstedet.

FRA SKINNEGANG
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Fordi vi sto på som bare det og klarte å overholde tidsfristen på Strømmen stasjon, grov sjefen 
dypt i lommene og spanderte englandstur på hele staben som drev anlegget fram til sluttdatoen. 

-
rari, Lamborghini og Porsche. Siden du kommer inn på det, må jeg vel si meg enig i at det var 
Porsche’n som til sjuende og sist gjorde størst inntrykk. Noen ganger håper vi det blir knapt med 
tid på miljøgateanlegget også, og en ny sjanse til å stå på litt ekstra. En reprise på englandsturen 
tar vi gjerne alle sammen.  

Min historie
noe vi også rullerte med på 
stasjonsoppdraget med unntak 
av krafttaket mot slutten da 
det ble 07-19 hver dag. Men vi 
liker oss godt i Strømmen alle 
sammen, og jeg ser fram til 
halvannet år til her, sier Remi 
Aas.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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-uten prestasjonsangst!

Arden Sorteringsgrabber    
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Ved inngangen til 2009 er usikkerheten for næringslivet større enn 
på mange år.  Finanskrisen har rammet verdensøkonomien med en 
overraskende kraft og hastighet.  For mange bedrifter blir hovedoppgaven 
i 2009 å overleve.  For andre kan vanskeligere økonomiske tider medføre 
uventede muligheter.

Norsk økonomi har på ett år gått fra å være annerledeslandet som 
mange regnet med skulle komme seg helskinnet gjennom krisen, til å 
bli rammet av lavkonjunktur og kraftig nedgang i veksten. På ett år har 
styringsrenten gått fra å ligge på 6,25 prosent, til en drøy halvering til 3,0 
prosent. Både regjeringen, makroøkonomer, sentralbanken og Statistisk 
Sentralbyrå innrømmer at de har blitt tatt kraftig på sengen av nedturen.  
Det er vanskelig å si hvor lenge nedturen vil vare. Noen økonomer spår 
at det skjer en bedring for norsk økonomi alt til våren mens andre tror at 
nedgangen vil vare lenger.

26. januar skal regjeringen legge fram en tiltakspakke som skal holde 
norsk økonomi i gang gjennom den internasjonale økonomiske nedturen.  
MEF har i de siste månedene hatt god kontakt med den politiske ledelsen i 
Samferdselsdepartementet om utviklingen i anleggs-bransjen.  

MEF har tett kontakt med medlemsbedriftene om utviklingen i ledig 
kapasitet.  Vi spør medlemsbedriftene to ganger pr. år om hvordan 
kapasiteten utvikler seg.  Den siste undersøkelsen vår viser at det aldri 
har vært målt større ledighet i bransjen enn høsten 2008.  I forhold til 
samme tidspunkt i 2007 er det 30 prosent mer ledig kapasitet på en og tre 
måneders sikt. 

MEF har sendt brev til regjeringen med innspill til konkrete tiltak som kan 
iversettes raskt. Vi har blant annet foreslått disse strakstiltakene:

Vi sendte også like før jul et brev til alle landets ordførere og kommuner 
om å iverksette tiltak nå for å få utført nødvendig arbeid på veg og vann og 
avløp og samtidig støtte kommunens gode arbeidsplasser og skattebetalere.

Myndighetene har nå en unik mulighet til å satse.  Det er et enormt 
vedlikeholdsetterslep på norske veger, jernbane og VA-anlegg.  Den ledige 
kapasiteten i anleggsbransjen kan utnyttes til å forbedre standarden på 
norsk infrastruktur.  En satsing nå vil dempe økningen i arbeids-ledigheten 
og gi mer veg for pengene i årene som kommer.

I et fordrag i Oslo den 7. januar kommenterte statsminister Jens 
Stoltenberg den tiltakspakken som regjeringen jobber med. Det vil 

sektorer. Norge vil, gjennom summen av disse tiltakene, ligge i det aller 
øverste sjiktet blant europeiske land når det gjelder innsats mot krisen, sa 
Stoltenberg.  Statsministeren nevnte spesielt bygg og anlegg og veger i sitt 
foredrag.

 Vi venter i spenning på regjeringens tiltakspakke.

EN UNIK MULIGHET
TIL Å HANDLE

MEF HAR ORDET
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Det er bare et par måneder siden 
tidligere daglig leder, og nå bare 
deleier Jack Valleraune kunne fyre 
av startskuddet for å oppfylle en 
128 millioner kroner stor kontrakt 
for Statens vegvesen langs riksvei 
108 på Kråkerøy. Der skal en helt 
ny bro med tilhørende veiparsell 
stå ferdig i mars 2010. Rundt 30 
prosent av mannskapsstyrker en 
satt på oppdraget.
- Denne veikontrakten ble første 
gang lagt ut på anbud for et par 
år siden. Da var en større tunnel 
også med i det store bildet, sier 
Jack Valleraune.
Veivesenet fant imidlertid ut 
at anbudene som kom inn den 
gangen ble alt for dyre, og tok 
en tenkepause. Det var trolig 
gode erfaringer med oppsplitting 
av større veiparseller langs E6 i 
Østfold som gjorde at også dette 
oppdraget ble delt opp og lagt ut 
på nytt.

- Dermed kunne også vi kaste oss 
inn i konkurransen, og sikret oss 
både tunnelen og veier framfor 

-
nørene. Men vi hadde ingen 
mulighet til å levere anbud første 
gang da hele oppdraget ble lagt 
ut under ett, sier Jack Valleraune, 
som antyder at anbudssummen fra 
Sarpsborg Park & Anlegg lå om 
lag 40 millioner kroner lavere enn 
nummer to i den skarpe konkur-
ransen.
- Vi skaffet oss mye god erfaring 
fra utbyggingen av E6 gjennom 
nettopp Sarpsborg. Vi hadde 
grunnarbeidene for alle funda-
mentene til gigantiske Sandesund 
bru som underentreprenør for 

siden, samt henholdsvis 500 og 

sørsiden av brua som sto ferdig 
nå i høst. All kompetansen og 

kom svært godt med da vi regnet 
på dette siste oppdraget, sier Val-
leraune.
Også han er svært oppmerksom 

konsekvenser den kan påføre an-
leggsbransjen. Selv om oppdrags-
mengden er særdeles betryggende 
hele dette året og i store deler av 
neste, holdes investeringslysten i 
nye maskiner og utstyr på et nøk-
ternt nivå.
- Akkurat det utgjør en viktig del 

ei. Vi holder oss stort sett til to 
maskinmerker. Men maskinbeho-
vene endrer seg hele tiden, så vi 
setter mye inn på å klare oss med 
det vi har gjennom utstrakt intern 

til enhver tid er størst, sier Val-
leraune.
Allerede for halvannet år siden 
antok han at mulighetene for at 
deler av bunnen ganske raskt ville 
ramle ut av markedet, var rime-
lig stor.
- Vi la derfor helt bevisst om fra 
oppdrag på byggeplasser til mer 
infrastruktur. Her utgjør veibyg-
ging en viktig del, men opprusting 
av oppdrag med vann og avløp 
hører også med. Planen vår ble 
nylig innfridd til fulle ved at vei-
vesenets tidligere prosjektleder for 
utbyggingen av E6 gjennom Øst-
fold, Erik Gressløs, begynte som 
daglig leder her hos oss. Det betyr 

INGEN FARE FOR 

OPPDRAGSTØR

Navn I Jack Valleraune
Firma I Sarpsborg Park & Anlegg AS
Antall ansatte I 90
Omsetning 2007 I Ca. 210 millioner kroner

Stor aktivitet både i hjemme i Østfold og i andre 

fylker har sørget for mer enn nok å gjøre for 

Sarpsborg Park & Anlegg AS ut hele 2009.

MEF-AKTØREN JACK VALLERAUNE
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selvsagt en enorm styrke for hele 
driften vår, fastslår Valleraune.
Sarpsborg Park & Anlegg ble 
etablert i 1997, og er følgelig en 
relativt ung bedrift i bransjen. 
Valleraune eier 50 prosent, mens 
svogeren Lars Erik Lunde har 
hånd om den andre halvparten.
- Selv har jeg vært i bransjen i 23 
år, og startet som gravemaskinfø-
rer og etter hvert anleggsleder hos 
Brdr. Høydahl i Fredrikstad fram 
til 1997.
Et annet stort oppdrag er for tida 
i god gjenge på Berger nord for 
Oslo, der Posten og Eek Transport 
hver for seg har bestilt alle grunn- 
og betongarbeider for to nye og 
store næringsbygg som skal an-

legges nærmest vegg i vegg.
- Vi samarbeider litt med Johan 
Rognerud AS og Ole M. Almeli 
AS, og leier blant annet inn noe 
utstyr fra dem. Selv har vi inves-
tert i en større beltegraver for bruk 
der. Oppdraget skal være avsluttet 
i desember. Fordi vi også driver 
innen anleggsgartnerfaget tar vi 
selvsagt den biten til slutt. Om 
lag 20 prosent av omsetningen 
kommer fra denne typen virk-
somhet, men andelen var større 
tidligere fordi det hele jo startet 
med anleggsgartnerdrift, sier Jack 
Valleraune.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

KE

Vei og Anlegg 2009
Skandinavias største anleggsmaskinmesse
6. - 10. mai på Exporama, Hellerudsletta

Tilbud til MEF-medlemmer:
Bestill hotellrom og fly gjennom MEF 

MEF har forhåndsreservert en del rom 
på Rica-hoteller i Oslo sentrum.

Les mer om dette på MEFs Medlemsnett, 
www.mef.no fra 7. januar 2009.

Kontaktperson hos MEF:
Bjørg Fossum, telefon 22 40 29 10
bjorg.fossum@mef.no

Lærlinger ønskes spesielt velkommen 
til MEF-stand på Vei og Anlegg 2009!

 Minimaskinførerkonkurranse
 Simulatorbuss fra Landslinjene
 Skogsmaskinsimulator
 Lagkonkurranse i utendørs beplantning mm.
 Info om MEFs aktiviteter og tilbud
 Info om lærlingordningen

Standen er et samarbeid mellom MEF og 
OKAB (Opplæringskontoret for anleggs- 
og bergfagene)

Informasjon om messen finner du på www.mgf
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PÅ KANTEN  SIDESPRANGET

Sudoku

6
5 4 2 8

1 2 7
6 3 9

2 5 8 6
1 8 5

6 4 9
8 4 7 6

7

Løsning kommer i neste nr.

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

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 12-08

En gift mann hadde et forhold til sin sekretær. En dag ble lidenskapen for
mye for dem og de dro hjem til henne hvor de hadde lidenskapelig elskov hele
ettermiddagen. Utkjørt av timer med vill sex, så sovnet de og våknet ikke
før i åttetiden på kvelden.

Mens mannen slengte på seg 
klærne ba han kvinnen om å ta 
med hans sko ut og
gni dem inn med gress og jord. 
Forundret over dette så gjorde 
hun det
allikevel. Han tok på seg skoene 
sine og dro hjem.

-Hvor har du vært? forlangte 
kona å vite da han kom inn 
døra.

-Elskling, jeg kan ikke lyve for 
deg. Jeg har hatt et forhold til 
min
sekretær og vi har hatt sex i 
hele ettermiddag. Jeg sovnet og 
våknet ikke
før klokken åtte.

Kona stirret ned på skoene hans 
og sa: -Din sabla løgnhals! Du 
har vært og
spilt golf du!
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AM KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.

Navn:

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 6. februar
merk konvolutten “Krøsset”
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NORGE
RUNDT

Seksjon Ressurs og miljø

Årsmøte for skogsentreprenører
Lørdag 8. mars, Caledonien Hotel, Kristiansand. Etter endt årsmøte 
blir det åpent fagtreff  med innspill om aktivitet og framtidsutsikter i 
et turbulent tømmermarked fra regionale aktører/oppdragsgivere.

25 års medlemskap

Benterud Skog under en enkel seremoni på Kongsvinger tildelt 
plakett for 25 år medlemskap i MEF. Overrekkelsen ble ivaretatt av 
kollega Ivar K. Hoff, Hofam AS. 

Lønnsom skogsdrift
Seksjonskontoret setter opp følgende kurs i kalkyle og kostnadslære 

for skogsdrift

16. januar, Saggrenda, Buskerud
6. februar, Sønsterud, Hedmark

20. mars, Mære, Trøndelag
27. april, Blakstad, Agder
8. mai, Kalnes, Østfold
28. mai, Kjell, Akershus

Avdeling skog

Avdeling Brønn- og spesialboring 

Årsmøte for 
brønnborerne
Fredag 27. februar, MEF-
huset, Oslo. Etter endt 
årsmøte blir det åpent 
fagtreff med innspill om 
energipolitiske utfordringer 
med vekt på økt bruk av 
alternative energiformer 
basert på brønnboring med 
mer.

Fortjenestemedalje
Firmaet Nordenfjeldske brønn- og spesialboring as 
feiret den 19. desember på Flisa en av sine ansatte Selve overrekkelsen av MEFs medalje og diplom 

ble ivaretatt av ordfører Lars 
Petter Heggelund i Åsnes 
kommune.

På bildet fra venstre: ordfører 
Lars Petter Heggelund, Åsnes 
kommune, daglig leder Kjell 
Nyen, jubilant og ansatt Knut 
Ulrik Jenson.
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APS NORWAY 16

AHLSELL 11

ARVID GJERDE 10

BOTNESKILT 18

BÆRUM KOMMUNE 10

CITEC 42

DALDATA 10

GEOMATIKK 17

GUNDERSEN &LØKEN 21

HELLA MASKIN 42

IF 51

MASKIN & KONSULT 42

MEF AVFALLSDAGENE 13

MEF-SKOLEN 4

MEF VEI & ANLEGG 45

PRECISION NORDIC 6

SANDVIK TAMROCK 3

SCANLASER 19

STOREBRAND 50

TELENOR 2

UDDEHOLM 21

VOLVO MASKIN 52AN
NO

NS
ER

Region Sørøst

Under: Tre generasjoner Nørstebø.

50 års jubileum for 
O. Nørstebø & Sønn AS
Lørdag 15. november feiret O. Nørstebø & Sønn AS 50 år.
Det var først en tilstelning i verkstedet på ettermiddagen, med 
påfølgende middag på kvelden. Samarbeidspartnere og partnere var til 
stede under feiringen. Jørn C. Evensen, regionsjef MEF Region Sørøst, 
var også til stede og overrakte en gave fra MEF.
Vi gratulerer!

Årsmøtene
MEF avdeling Buskerud, Vestfold og Telemark arrangerer også 
i år felles årsmøte på 
Storefjell Høyfjellshotell i tiden 6. – 8. mars 2009. 
Arrangementet legges opp som en langweekend fra fredag til 
søndag. Lørdagen starter med separate årsmøter, før alle samles 
til felles møtevirksomhet resten av dagen. Mange leverandører 
har vist sin interesse for arrangementet. Det vil derfor bli 
arrangert en messe i forbindelse med årsmøtearrangementet. 
Invitasjon med program vil bli sendt ut medio januar.

NORGE
RUNDT

MESSER OG KONFERANSER 2009
21.-22. januar: Anleggsdagene
Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen.
Arr: MEF

28. januar: Byggavfallskonferansen 2008

4.-5. mars: Avfallsdagene
Holmenkollen Park Hotel.
Arr: MEF

20.-25 april: Intermat
Paris

6.-10. mai: Vei og Anlegg
Anleggsmesse, Hellerudsletta
Arr: MGF 

11.-13. september, Dyrskun
Seljord

25.-27 september: Loendagene
Anleggsmesse, Hotel Alexandra
Arr. MEF 

2010
19.-24 april: Bauma
München

Juni: MEFA 2010 
Stavanger
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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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