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

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

Vi lanserer MEFs  
nye internettbaserte  
KS/HMS-system.
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egjeringens tiltakspakke inneholdt som mange 
forventet kraftig økt statlig satsing på norsk 
infrastruktur, der blant annet anleggsbransjen ble 
tilgodesett med framskynding av en rekke planlagte 

prosjekter. Særlig er tiltakene innen veisektoren viktig for å holde 
bransjen i gang uten at bærebjelkene kompetanse og kapasitet 
smuldrer bort.

I samme åndedrag minner vi om at det nnes store og allerede 
vedtatte veiprosjekter som kunne vært klare til oppstart om kort 
tid dersom Statens vegvesens planer ikke var blitt stanset av lokale 
pressgrupper. Hvis de også var kommet i gang som planlagt, ville 
enda ere oppdrag og enda ere arbeidsplasser i bransjen vært 
sikret i disse nanskrisetider. Vi nevner spesielt E6-strekningen 
langs Mjøsa mellom Minnesund og Skaberud som skal bygges 
ut til refelts motorvei. Vi er nå inne i det femte året etter at både 
prosjektering, planlegging og nansiering var klart, men som effektivt 
ble stanset da lokale natur- og miljøgrupperinger, hytteeierforeninger, 
landsbruksinteresser og andre sammenslutninger startet kampen for 
å ivareta egne interesser i området der veien er planlagt. Innsigelsene 
er tatt inn i kommunedelplanene i Eidsvoll og Stange kommuner, 
som hver for seg i neste omgang gjør hva de kan for å ivareta egne 
særinteresser i forhold til byggingen av denne viktige veistrekningen.

Forsøket fra Vegdirektoratets side på å nå fram til en felles løsning 
gjennom mekling mellom de protesterende partene har heller ikke ført 
fram. Og etter nye og lange byråkratiske prosesser via fylkesmennene 
i så vel Akershus som Hedmark, har saken havnet til sluttbehandling i 
Miljøverndepartementet. Der ligger den nå på andre året uten at det er 
registrert noen videre bevegelse.

Norge har god grunn til å være stolt av enkeltpersoners og 
enkeltgruppers demokratiske rettigheter som er innebygd i vår 
politiske og administrative samfunnsstruktur. Men vi stusser over at 
krefter som like mye kjemper for egne særinteresser seg i mellom 
lokalt som samlet mot statlige myndigheter, har så stor makt at de kan 
sette en mangeårig bom stopp for et så viktig veitiltak som ny E6 på 
denne strekningen er. Uansett hvor på kartet ny refelts E6 til slutt 
blir plassert, vil en eller ere av de lokale interessegruppene som ikke 
vil ha veien på sitt område ufravikelig rammes uansett.

Men det store paradokset nå er i våre øyne at saken ligger i 
Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. Det skyldes at 
innsigelsene lokalt har hovedinnretning mot verneinteresser. 
Og litt galgenhumoristisk sett kan det være grunn til å frykte at 
ledelsen i akkurat det departementet i utgangspunktet er helt i mot 
bygging av ny refelts E6 langs Mjøsa overhode. Vi håper årsaken 
til at behandlingen tar så lang tid ikke er å nne i nettopp den 
begrunnelsen.

LEDER

R
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- Tjuvene er blitt frekkere og 
frekkere. Selv midt på dagen har 
de vært her og forsynt seg. Vi har 
vært plaget av tjuverier helt fra 
oppstarten for et års tid siden, og 
var nok litt unnselige i forhold til 
tjuverier til å begynne med. Men 
det gikk ikke lenge før samtlige 
som jobber her skjerpet seg med 
tanke på uvedkommende som 

ferdes i nærområdet. Likevel 
har det bare økt på. Det er nok 
forsvunnet utstyr og materiell 
for rundt en million kroner, sier 
Øyvind Sollien. 
- En ting er å holde styr på alt 
som må anskaffes for å bruke 
til anleggsdriften og selve 
veianlegget. I tillegg må vi gjøre 
alt som er i vår makt for at det 

ikke havner i hendene på tjuver. 
Det viser seg at de er så frekke 
at det nesten ikke er til å tro, sier 
Sollien.

Doblet politibistand
Sollien har for lengst gjort seg 
sine egne tanker om hvem som 
kan stå bak tjuveriene, men holder 
tankene for seg selv og overlater 

både etterforskning og den slags 
konklusjoner til politiet. Antallet 
anmeldelser til både Eidsvoll og 
Ullensaker lensmannskontorer 
er blitt mange de seneste 
månedene. Til tross for bistand 
fra to politikamre, er noen endelig 
løsning på tjuveriraidene fortsatt 
ikke i sikte.
- Vei anlegget strekker seg over 

RUNDSTJELES 
PÅ HØYLYS DAG

Logistikkleder Øyvind Sollien i Mesta as fortviler over 
stadige tjuvraid mot veianlegget E6 Hovinmoen - 
Dal i Akershus. Nå ber han kolleger over  
hele landet være på vakt mot folk som  
kommer og fallbyr kostbart anleggs- 
utstyr til en billig penge.

Følger med Øyvind Sollien og arbeidskollegene 
gjør hva de kan for å stanse tjuveriraidene ved 

E6-anlegget på Dal. Så langt er verdier for rundt 
en million kroner stjålet.
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om lag en mil, og krysser grensa 
mellom de to kommunene. Derfor 
er begge lensmannskontorene 
involvert. Politiet ser veldig 
alvorlig på raidene, og har 
vært her og sikret spor som 
forhåpentligvis kan bidra til å 
løse tjuverigåten. Vi har også hatt 
møter for å nne måter vi best kan 
beskytte oss på.

Uventet julefred
Så å si all slags tenkelig 
anleggsutstyr på området er 
blitt stjålet, men mest iherdige 
har tjuvene vært for å sikre 
seg jordingskabler tiltenkt det 
kommende veilysanlegget langs 
strekningen som bygges.
- Da vi fant ut at de hadde tatt 
med seg en hel trommel med 
kobbertråd som lå lagret ved 
grøftetraseen, grov vi en ny en 

ned i et dypt hull som vi dekket 
til med en betongkum med 
lokk og etterpå sikret med en 
gravemaskinskuff oppå. Men 
jammen forsvant kobberet fra 
den trommelen også. Tjuvene 
hadde gravd et hull ved siden 
av kummen og klippet av 
kobbertråden. Og dette er snakk 
om kostbar kobbertråd, sier 
Sollien.
- Vi har nå ikke visst annen råd 
enn å kappe tråden etter hvert og 
lagre trommelen andre steder. 
Det betyr i neste omgang masse 
tilleggsarbeid med skjøting når 
arbeidet skal fortsette.
- Tjuvene påfører oss svært 
store ekstrakostnader og stjeler 
samtidig masse tid fra oss som er 
her for å bygge vei. Det merkelige 
er at da vi forberedte oss på det 
aller verste i jula, forsvant ikke så 
mye som en spiker i løpet av de 
fjorten dagene, sier Sollien.

Arbeidsklær
Andre populære tjuveriartikler 
er varslingsbjelker, 
xenon arbeidslamper, 
veibelysningsutstyr, geoteknisk 
laser- og innmålingsutstyr, 
gjerdesager og allskens tilbehør 
i og utenpå anleggsmaskiner, 
anleggsbiler og containere. Også 
brakker og lagerhaller har hatt 
uvedkommende på besøk. Det 
er en nesten uoverkommelig 
oppgave å skaffe full oversikt 

over hva som er stjålet.
- Det nnes nesten ingen grense 
for hva de stjeler. Vi tror tjuvene 
bruker stjålet arbeidsklær for 
å kunne bevege seg rundt på 
området uten å vekke for mye 
oppsikt. Og raidene må være nøye 
planlagt. For å stikke av med en 
trommel kobbertråd er det behov 
for lastebil med kran, sier Sollien.

Vaktpatruljer
Mesta er blitt nødt til å innføre 
fast vaktpatruljering over 
hele anleggsområdet. Enhver 
uregelmessighet eller registrering 
av mistenkelige personer eller 
bevegelser blir slått ned på 
omgående. Antakeligvis temmelig 
nådeløst.
- Ekstrainnsatsen koster penger 
den også, men vaktordningen 
har samtidig med sikkerhet å 
gjøre. En anleggsplass som 
dette er livsfarlig å bevege seg 
på for alle som ikke tilhører og 
kjenner systemet, sier Øyvind 
Sollien, som nå ber kolleger over 
hele landet være ekstra årvåkne 
dersom noen tilbyr avansert 
anleggsutstyr på billigsalg.
- Mye av det geotekniske utstyret 
kan bare brukes i Norge, og er i 
praksis uten verdi i andre land. Vi 
håper på tips fra alle som måtte 
komme borti billig anleggsutstyr, 
ikke minst med tanke på nye spor 
som kan føre til oppklaring av 
alle tjuveriraidene. Neste gang er 

det kanskje et annet anlegg som 
rammes, sier Øyvind Sollien.

Fokusert politi
Ifølge konstituert 
politiførstebetjent Thorleif 
Skovereng ved Eidsvoll 
lensmannskontor har de mange 
tjuveriene ved E6-anlegget høy 
etterforskningsmessig prioritet.
- Anmeldelsene er blitt mange 
etter hvert, og vi holder full 
fokus. Vi etterforsker sakene 
ut fra både mulig organisert 
vinningskriminalitet og 
lokal hverdagskriminalitet. 
Å stjele arbeidslamper fra 
gravemaskiner kan tyde på 
lokale gjerningspersoner. Tunge 
kabeltromler derimot, peker 
mot mer organisert virksomhet. 
Vi har forståelse for at Mestas 
kostnader ved å måtte stanse 
driften mens vi arbeider på stedet 
med å sikre spor er svært høye, 
men har likevel skaffet oss litt 
å gå etter. Vi har god tro på at 
det er mulig å komme til bunns 
i hvert fall en del av sakene. 
De kriminelle aktivitetene ved 
veianlegget ser ut til å ha avtatt 
noe den seneste tida etter et par 
pågripelser i forbindelse med 
andre tjuverisaker i området vårt, 
sier Thorleif Skovereng.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Økt omsetning i bygg og anlegg
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Skogsmaskinindeksen
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Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks

Anleggsmaskinindeksen

I 5.termin 2008 økte omsetningen innenfor bygge- 

og anleggsvirksomheten med 5,3 milliarder eller 

nærmere 10 prosent sammenliknet med samme 

periode i 2007.
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Omsetningen økte innenfor alle næringshovedgruppene i perioden 
september-oktober. Størst økning hadde bedriftene i den minste 
næringshovedgruppen, utleie av bygge- og anleggsmaskiner med 
personell. Veksten her var på 23,2 prosent, eller 115 millioner 
kroner. Det ble i alt omsatt for 58,9 milliarder kroner innenfor 
bygge- og anleggsvirksomheten i 5. termin 2008. All omsetning i 
denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

I de ti første månedene i 2008 økte omsetningen med 13 prosent
Totalt omsatte bygge- og anleggsvirksomheten for 250 milliarder 
kroner i perioden januar-oktober 2008 og omsetningen økte 
med 28,8 milliarder kroner, eller 13 prosent i forhold til samme 
periode året før. Også her var det næringshovedgruppen utleie av 
bygge- og anleggsmaskiner med personell som økte mest med 25,3 
prosent.

Kilde: SSB

Maskinindeksen litt opp
Anleggsmaskinindeksen, som har pekt nedover fra juli 2008, 
endret i januar retning til en liten oppgang, fra 444,8 i desember 
til 446,7 i januar. Indeksen omfatter kostnader vedrørende 
avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusive 
førerlønn.

Skogsmaskinindeksen fortsatt ned
Skogsmaskinindeksen falt kraftig siste kvartal. Dette skyldes i 
hovedsak nedgang i dieselpriser, rentenedgang og en relativt lav 
in asjon. Nedgangen i kostnadene bør ses i sammenheng med 
utvikling i samfunnet og er generelt ikke bransjerelaterte.
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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.

Ni tungtveiende organisasjoner 
står bak nyetablerte Vegforum 
Nord. Bakgrunnen for etablerin-
gen er vissheten om at et felles 
løft innen veisektoren i regionen 
ikke kan realiseres før de selv 
er enige om hva som skal og må 
prioriteres.

Derfor har hovedmotivet for 
samlingen av næringsliv og poli-
tikere i de tre nordligste fylkene 
vært å kunne de nere og peke ut 
felles samferdselsprioriteringer 
for Nord-Norge.

- Det vil styrke kraften i 
påvirkningen overfor sentrale 
myndigheter for mer midler til 
veisatsing, sier regionsjef Stig 
Kjærvik i Maskinentreprenø-
renes Forbund (MEF) region 
Nord.

Samtlige medlemmer i foru-
met har nå plukket ut sine egne 
forslag til de viktigste veiprio-
riteringene. De er samlet i én 
felles prioritetsliste, der lokale 
kjepphester har måttet vike for 

det store fellesskapets interesser 
og behov. 

Mangfoldig nettverk
De åtte øvrige deltakende orga-
nisasjonene i Vegforum Nord 
er Norges Automobilforbund 
(NAF), NHO Finnmark, NHO 
Troms, NHO Nordland, Entre-
prenørforeningen Bygg og An-
legg (EBA), NordNorske Entre-
prenørers Serviceorganisasjon 
(NESO), Norges LastebilEier 
Forbund (NLF) og Landsorgani-
sasjonen (LO).

- Befolknings- og næringsut-
vikling er viktige elementer når 
samferdsel skal planlegges. Her 
dreier det seg om arbeidsplas-
ser, skole og fritidstilbud, kul-
turliv og mangfold. Infrastruk-
tur er avgjørende for hvor folk 
bosetter seg i regionen. Dersom 
et oppdatert veinett er utelatt i 
dette infrastrukturelle nettver-
ket, velger folk å ytte til andre 
landsdeler, sier Kjærvik.

Når sentrale politikere i Oslo 
omsider har fått åpnet øynene, 
er det meningen at også region 
nord er posisjonert innen syns-
vidde for å tildeles den rettmes-
sige andelen av veisatsingen her 
i landet, mener de ni samstemte 
organisasjonene.

Akterutseilt
For Nord-Norge har gjennom 

ere år sakket akterut hver gang 
bevilgningene til veinettet er 
bestemt, har Vegforum Nord 
kunnet slå fast. Forrige gang 
veimidler ble fordelt, satt Nord-
Norge igjen med tre prosent av 
potten, ifølge statistikker som 
Stig Kjærvik kan vise til.

- Rammen burde ligge på 
i hvert fall 15 prosent. Gapet 
mellom bevilgningene i stats-
budsjettet sett i lys av Nasjonal 
Transportplan er blitt større 
for hvert år som er gått. Denne 
utviklingen kan verken nærings-
liv eller politikere i landsdelen 

akseptere. Nå må sentrale 
myndigheter ta grep for å endre 
på dette, sier Kjærvik. Det er i 
første rekke stam- og riksveinet-
tet som står i fokus.

Som et første skritt mener 
Vegforum Nord at riksveier som 
skal overføres til fylkeskom-
munen, først må oppgraderes 
til en tilfredsstillende kvalitet. 
Alternativt må staten øremerke 
økonomiske midler til en slik 
kvalitetsheving for å dekke opp 
kostnadene fylkeskommunene 
selv ikke har råd til å bevilge.

For mager pakke
Selv om regjeringens ferske 
tiltakspakke for økt aktivitet i 
anleggssektoren i hvert fall har 
kommet to av de tre nordligste 
fylkene til gode med hensyn til 
veisatsing, er dette på langt nær 
nok til å dekke behovene for et 
bærekraftig og oppdatert veinett 
sett på lang sikt. Tiltakspakken 
tilgodeser E6 mellom Jansnes 

VEIKRAV FRA 
VEGFORUM NORD
Næringslivet og politikere i landets tre nordligste fylker stiller seg skulder ved 

skulder i kampen for å sikre økt satsing på vei. Gjennom nyetablerte Vegforum 

Nord skal løsninger og argumenter samles til et slagkraftig våpen rettet mot 

bevilgende myndigheter i Oslo. 
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Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand - Tlf. 33 06 66 00
941 SKILT, Faks 33 05 34 80, post@botneskilt.no

Vi introduserer nå en helt ny
internettprofil, mer informativ 
og brukervennlig enn noen
gang – for deg!

NYE INTERNETTSIDER: www.botneskilt.no

og Halselv i Finnmark fylke 
med 50 millioner kroner, samt 
E6 ved Majavatn i Nordland 
og rv 85 mellom Kåringen 
og Lødingen i Nordland med 
henholdsvis 15 og 20 millioner 
kroner.

- Det er dessuten spesielt 
viktig at veinettet i nord opp-
graderes ut fra de lange avstan-
dene, både internt i de tre fyl-
kene og til markedene i Europa. 

Transportkostnadene er med 
andre ord svært høye.

Begrenser vekst
Dessuten henger demogra  og 
næringsutvikling nøye sammen 
med hvordan samfunnet planleg-
ger og gjennomfører samferd-
selspolitikken. Både arbeids-
plasser, skoletilbud, attraktive 
boligområder og gode fritids- og 
kulturtilbud vil komme der det 

etableres en robust og moderne 
samferdselsinnrettet infrastruk-
tur.

- Uten et oppgradert og 
moderne veinett i nord minsker 
sjansen ytterligere for at Nord-
Norge kan beholde status som en 
landsdel med vekstmuligheter, 
mener Stig Kjærvik.

- Vekst på de nevnte område-
ne gir i neste omgang ringvirk-
ninger innen bosettingsstruktur 

og annen regional og lokal utvik-
ling. Derfor er det avgjørende at 
planer for investeringer og byg-
ging av vei legges og gjennom-
føres i raskere takt. Vi trenger 
like stor forutsigbarhet på dette 
området her i nord som rundt tett 
befolkede sentra i sør, sier Stig 
Kjærvik.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

EUROPAVEIENE VIKTIGST
Store strekninger langs E6, E8, E10 og E69 i henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark, samt en rekke tilknyttede riksveistrekninger står 
øverst på Vegforum Nords prioriteringsliste for veiinvesteringer i landsdelen. Strekningen langs E6 fra Værnes over Nordland fylkesgrense 
og et stykke videre nordover står øverst på nordlandslista. Her er målet å investere i alt 430 millioner statlige kroner fram til og med 2013, 
og nye 370 millioner kroner fra 2014 og ut 2019. Totalt står oppført veiinvesteringer for 3,6 statlige milliarder kroner for hele Nordland 
fylke fram til 2020, pluss satsing til 3 ekstra milliarder som anbefales innskutt via annen nansiering enn statlig. I Troms er tilsvarende 
tall 2,5 milliarder statlige investeringskroner pluss ytterligere 3,9 milliarder kroner fra annen nansiering til og med 2019, altså i samme 
periode som den kommende Nasjonal Transportplan har som rullering. I Finnmark går Vegforum Nord inn for investeringer i vei for i alt 
3,9 milliarder statskroner, supplert av eksternt nansiert vei til en verdi av 750 millioner kroner. Også dette i perioden 2010-2019. Begrepet 
annen nansiering er ikke spesi sert. 

Organisator Regionsjef Stig Kjærvik i MEF har hatt 
organiseringen av Vegforum Østlandet som modell 

for Nord-Norges regionale fellesopplegg. 
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Loddvisning

Nå er verdens mest solgte 1-fall 
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Finstadhagen Næringspark , 1930 Aurskog  Tel. 63 85 40 80, Fax. 63 85 40 81  www.scanlaser.no 
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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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JURIDISK

Mange MEF bedrifter, både 
de som har tariffavtale og de 
som ikke har tariffavtale ope-
rerer med såkalt ” at lønn”. 
Flat lønn innebærer normalt at 
arbeidstaker får utbetalt en fast 
timelønn uten noen form for 
tillegg selv om man arbeider 
overtid. Dette fordi overtids-
godtgjørelsen allerede er inklu-
dert i lønnen.

Spørsmålet som blir be-
handlet her, er hvilken adgang 
arbeidsgiver har til å avtale 
at overtidsgodtgjørelse skal 
inkluderes i lønnen til arbeids-
takere som ikke er unntatt 
bestemmelsene om arbeidstid 
i arbeidsmiljøloven. I disse 
tilfellene er det ikke omtvistet 
at arbeidstaker faktisk har krav 
på betalt overtid. 

Lovlig daglig og ukentlig ar-
beidstid
Etter arbeidsmiljøloven er 
den alminnelige arbeidstiden 
satt til ni timer i løpet av 24 
timer og 40 timer i løpet av 
sju dager, jfr. lovens § 10 - 4. 
For virksomheter som enten 
er bundet av tariffavtale eller 
følger tariffavtalenes bestem-

melser, er den alminnelige ar-
beidstid som hovedregel satt til 
37,5 time i løpet av sju dager. 
Arbeid utover disse grensene 
er de nert som overtidsarbeid. 
For overtidsarbeid må arbeids-
giver etter § 10 – 6 betale 
arbeidstaker et tillegg til løn-
nen på minst 40 prosent. For 
virksomheter som er bundet 
av tariffavtale er det i mange 
tilfeller vanlig at dette tillegget 
utgjør 50 prosent eller mer. 

Unntatt fra arbeidstidsbe-
stemmelsene
Enkelte arbeidstakere er like-
vel unntatt fra bestemmelsene 
om rett til overtidstillegg. 
De viktigste grupper som er 
unntatt fra bestemmelsene om 
overtid i arbeidsmiljøloven er 
arbeidstakere som har ledende 
stillinger eller særlige uavhen-
gige stillinger, jfr. § 10 – 12. 
Disse arbeidstakerne er unntatt 
fra de este bestemmelsene i 
kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. 
Det er fra lovgivers side ment 
å legge en streng vurdering til 
grunn for hvilke grupper som 
faller inn under unntaket for 
ledende eller særlig uavhengig 

stillinger. Denne gruppen vil 
således ikke omfattes av denne 
problemstillingen.

Adgangen til å avtale ”flat 
lønn”
Arbeids- og inkluderingsdepar-
tementet er av den oppfatning 
at bestemmelsen om overtids-
tillegg ikke er til hinder for at 
arbeidsgiver og arbeidstaker 
avtaler et fast tillegg i lønnen 
som skal dekke opp for even-
tuell overtid. Betingelsen er at 
den faktiske utførte overtiden i 
perioden blir kompensert med 
minimum 40 prosent. 

Departementet sier videre 
at dersom arbeidstaker faktisk 
arbeider mer enn dette lønns-
tillegget dekker av overtidsar-
beid, må arbeidsgiver betale 
for dette utover det avtalte 
tillegget. Det er derfor en for-
utsetning at det i arbeidsavta-
len tydelig fremgår hva som 
er ”grunnlønn” og hva som er 
kompensasjon for eventuell 
overtidsarbeid. På den annen 
side er arbeidsgiver forpliktet 
til å betale ut hele beløpet som 
skal kompensere for overtids-
arbeid, selv om arbeidstaker 
faktisk ikke arbeider så mange 
timer overtid som tillegget 
skulle tilsi. 

Selv om overtidstillegget er 
inkludert i lønnen, er det ikke 
fritt fram for arbeidsgiver å 
pålegge arbeidstaker overtids-
arbeid utover lovens grenser. 
Departementet sier at det må 
vurderes konkret, uavhengig 
av hvordan overtidsbetalingen 
praktisk ordnes, hvorvidt det 

foreligger et særlig og tidsav-
grenset behov for overtidsar-
beid. Selv om et fast overtids-
tillegg er inkludert i lønnen, 
kan arbeidstaker dersom det 
foreligger helsemessige eller 
vektige sosiale grunner, påbe-
rope seg retten til å bli fritatt 
for overtidsarbeid.

For å sikre at overtidstilleg-
get er inkludert i lønnen, må 
arbeidsgiver og arbeidstaker 
i praksis inngå en avtale om 
fast overtidsgodtgjørelse for 
et nærmere bestemt antall 
timer. Det må likevel ligge 
en forutsetning i avtalen om 
at overtidsarbeidet i utgangs-
punktet ikke skal utføres som 
en ”fast ordning”. Det er viktig 
å være oppmerksom på at ar-
beidsgiver må kunne bevise at 
arbeidsgiver ikke planla over-
tidsarbeid som en fast ordning. 
Arbeidsgiver må derfor fortsatt 
pålegge arbeidstaker å arbeide 
overtid i de tilfellene dette er 
nødvendig og påse at alle kra-
vene i loven er oppfylt. Det må 
i hvert enkelt tilfelle foreligge 
et særlig tidsavgrenset behov.

Det praktiske med en slik 
ordning - å inkludere overtids-
tillegget i lønnen - vil være at 
dette kan skape en forutsigbar-
het for totale lønnsutgifter for 
arbeidsgiver.

Advokat
I THOMAS KOLLERØD

OVERTIDSGODTGJØRELSE INKLUDERT  

I LØNNEN – FLAT LØNN
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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.

Antall dager som arbeidsgiver 
har lønnsplikt under 
permittering foreslås 
redusert fra 10 til 5 dager. 
Samtidig foreslår regjeringen 
at maksimal periode med 
dagpenger under permitteringer 
økes fra 30 til 42 uker.

– Regjeringen tar hensyn til 
at nedgangskonjunkturen kan 
gi virksomheter midlertidige 
problemer. For å lette den 
økonomiske belastningen 
foreslås derfor endringer i de 
gjeldende permitteringsreglene, 
sier arbeids- og 
inkluderingsminister Dag Terje 
Andersen. 

Etter en lengre 
oppgangskonjunktur med økt 
sysselsetting og lav ledighet 
har det siden sommeren 
2008 skjedd et omslag på 
arbeidsmarkedet. Lavere 
aktivitetsnivå i økonomien har 
bidratt til økt arbeidsledighet, 
og sysselsettingsveksten har 
stagnert. Antall permitterte har 
økt siden sommeren 2008. 

Arbeidsgiver har i dag 
lønnsplikt de første 10 dagene 

av permitteringen. For å bedre 
konkurransevilkårene til norske 
konjunkturutsatte bedrifter 
foreslås det at antall dager med 
lønnsplikt under permittering 
settes ned fra 10 til 5 dager. 

Det foreslås samtidig å 
øke maksimal periode med 
dagpenger under permittering 
fra 30 til 42 uker. Økt 
permitteringsperiode gjør at 
permitterte sikres inntekt, 
samtidig som bedriftene i større 
grad kan holde på kompetansen 
i en periode med lav aktivitet i 
økonomien. 

Tiltakene foreslås med 
virkning fra 1. april 2009.

Departementet vil 
framover vurdere nærmere 
også enkelte andre sider ved 
permitteringsregelverket. 

Kilde: AID

ENDRINGER I PERMIT-
TERINGSREGLENE

N o r g e o d e s i  A S  -  E t  s e l s ka p  i  N o r m a n n  O l s e n - g r u p p e n

LL100
helautomatisk planlaser
Med manuelt fall. Komplett i koffert med lasermottaker, 
stativ og nivellerstang.

Alle priser er eks. mva.

7.950,-

Norgeodesi AS
Ringeriksveien  155 - 157, postboks 91, 1313 Vøyenenga

Normann Olsen Maskin AS

19.500,-
1-FALL

23.500,-
2-FALL

NYHET!

GL412 og GL422 digitale
fallasere med grøftelaser
funksjon.

ENDELIG
alt-i-én koffert!



ANLEGGSMASKINEN 2-0918

Ramtecs virksomhet 
strekker seg tilbake til 
1970-tallet med lanseringen 
av den da legendariske 
Rammer-hammeren. I dag 
er redskapssortimentet 
betydelig utvidet og selges 
under merkenavnet Robi. 
Produksjonen er lagt til 
den samme fabrikken 
der Sandvik Mining and 
Construction i 1996 startet 
produksjon av egne knusere og 
komponenter til hydrauliske 
hammere. Fabrikken ligger i 
skimetropolen Lahti og ble solgt 
til Ramtec i 2002.

Ifølge salgssjef Vesa 
Santala satser nå Ramtec på å 
ekspandere i nye markeder, i 
første rekke Norge, Sverige og 

Danmark. Et fast forhandlernett 
står høyt oppe på ønskelista.

Satser på Intermat
Vesa Santala kom til Ramtec 
fra nske Robit Rock Tools i 
oktober i fjor.

- Ramtec er Finlands eneste 
produsent av utstyr og redskap 
for riving og knusing. Jeg 
startet opp her med en visjon 
om å utvide markedet mot ere 
land enn bare Finland der vi er 
markedsleder, Australia, Sverige 
og de baltiske landene. Vi er 
nå godt i gang med partnersøk 
i andre østeuropeiske land og i 
Østerrike, sier Santala.

Flere land står på lista over 
framtidige framstøt. Kanskje er 
også Russland forlokkende.   

- Russland ligger nok litt lenger 
fram i tid. Bransjemønstringen 
Intermat i Paris i april blir 
i alle fall vår første store 
lanseringsarena mot nye 
internasjonale markeder, sier 
Vesa Santala.

Fast strategi
Produksjonen er ifølge Santala 
topp moderne og bygger på 
helautomatiske metoder.

- Filoso en vår er ved hjelp 
av høy eksibilitet å alltid 
ta utgangspunkt i kundenes 
ønsker og behov. Fordi Robi-
produktene er konstruert 
for bruk på hjullastere og 
gravemaskiner, er de tilpasset 
alle slags oppgaver innen riving, 
sikting og knusing, og til alle 

typer håndtering av materialer i 
gjenvinningssektoren.

Finanskrisen som nå er i 
ferd med å ramme hele kloden 
rokker ikke ved den langsiktige 
strategien.

- Flere av produktene 
våre er patenterte. Det er for 
tiden re hovedprodukter i 
Ramtec-familien, og ere er 
på vei. Bedriftsstrukturen er 
sterk. Vi lar ikke den pågående 

nanskrisen påvirke strategien 
vi tidligere har lagt oss på, sier 
Vesa Santala.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I RAMTEC

Finlands eneste produsent av hydraulisk utstyr og redskap for knusing, riving, 

materialsortering og gjenvinning søker nye markeder. Nå er selskapet på 

utkikk etter en norsk forhandler.

RAMTEC SER MOT NORGE

Søker Finske Ramtec vill inn i Norge med redskap og 
utstyr til rivnings- og gjenvinningsbransjene.
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Avdelingsleder Lill Iversen i 
Tess har samkjørt arbeidet med 
papirhåndboka, som er trykket 
i Tyskland og fylte opp tre 
vogntog under hjemtransporten 
til Norge.

- Boka har 33.000 ulike 
varenummer, er på 1.830 
sider og veier 2,8 kg, Sier Lill 
Iversen.

Tess Håndbok 2009 er en 
papirversjon av en helt ny 
elektronisk produktkatalog. 
I overkant av re årsverk 
er gått med til å etablere og 
kvalitetssikre dataene i den 
elektroniske katalogen, ifølge 
Iversen.

- Det har vært spesielt 
utfordrende å konvertere alle 
dataene til formater som gir 
grunnlag for så vel en trykt 
håndbok, som til utgaven 
beregnet for internett og CD.

Også nyheter
Utviklingen fra de aller første 
katalogene for 40 år siden og 
fram til i dag har vært enorm, 
forteller Iversen. Selv om 

nettkataloger og CD-versjoner 
nå blir mer og mer vanlig, har 
ikke Tess tenkt å gi slipp på 
papirhåndboka ennå, selv om 
omfanget nå ligger rimelig tett 
oppunder A-telefonkatalogen 
for Oslo-området.

- Etter alle disse årene 
med store datamengder om 
varespekteret på papir, har 
egentlig den største jobben 
vært å samle det hele i den helt 
nye elektroniske katalogen 
beregnet for selskapets egen 
nettbutikk, industrinett og 
liknende. Håndboka for 2009 

inneholder foruten en rekke 
nyheter, et komplett sortiment 
av slager, kuplinger og hele det 
øvrige utvalget vårt av drifts- 
og vedlikeholdsprodukter for 
alle typer brukere – ikke minst 
de profesjonelle, sier Lill 
Iversen.

120 plussmillioner
Samtidig med det store 
bokslippet har Tess notert 
ny omsetningsrekord i 2008. 
Disponent Erik Jølberg 
mener deler av framgangen 
skyldes økt betjening av mer 

kravstore kunder, og at deler 
av leveransene faktisk har endt 
opp i så å si alle verdensdeler.

- Samlet omsetning 
på landsbasis økte med 
vel ti prosent til 2,250 
milliarder kroner i fjor. 
Her er også salgsvolumet 
i overtatte selskaper, Tess 
i utlandet og verdien av 
egen gassdistribusjon 
medregnet, skriver Jølberg i en 
pressemelding, og forventer et 
2008-resultat før skatt på rundt 
120 millioner kroner når alt er 
summert opp.  

TESS MED TIDENES 

BOKSLIPP
Tess er klar med 

sin hittil største og 

mest omfattende 

produkthåndbok. 

Opplaget er på 15.000 

eksemplarer. Boka 

nnes også som en 

egen nettkatalog.

Forbredelser Lill Iversen står bak all innsamling og samkjøring av data før trykking av 15.000 eksemplarer 
av Tess Håndbok 2009. 
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PROFILEN

BERGTATT 
AV BERGINDUSTRIEN

isste du at gulvet i kasinovelvet hvor det gjøres innbrudd i 
stor lmen ”Ocean’s eleven” er laget av den norske steinen 
larvikitt? Det er sånt Elisabeth Gammelsæter får med seg 
når hun er på kino. Kanskje er det en yrkesskade?

I fjor fusjonerte Bergindustriens Landsforening (BIL), 
Steinindustriens Landssammenslutning (SIL) og PGL. 
Resultatet ble Norsk Bergindustri. Prosessen ble trygt 

brakt i havn av generalsekretær Elisabeth Gammelsæter, som leder sekre-
tariatet som består av tre medarbeidere. Rett før jul yttet de inn i Næ-
ringslivets hus på Majorstua – der de er tett integrert med Norsk Industri. 

Elisabeth Gammelsæter har jobbet med stein, bergverk og mineraler siden 
hun ble headhuntet fra Næringsdepartementet til Pukk- og grusleverandø-
renes landsforening (PGL) for 10 år siden. Det var den tidligere general-
sekretæren, Per Dugstad, som hadde latt seg begeistre av sosialøkonomen 
fra Trondheim i kontakten med departementet. Han så lederemnet og kk 
henne om bord i foreningen. Elisabeth Gammelsæter har blitt i 10 år – og 
gleder seg til fortsettelsen:

- Jeg er utålmodig og resultatorientert. Så lenge det skjer noe, og det er 
mulig å få utrettet noe, så blir jeg her, sier hun.  
 
I fjellandet Norge tar vi fjell, pukk og stein som en selvfølge. Her nnes 
mer enn nok av det. Det at bransjen blir tatt for gitt, er en av de største og 
viktigste utfordringene Norsk Bergindustri har ambisjoner om å ta fatt 
i. For det trenger ikke være slik, mener Gammelsæter, at man må ty til 
italiensk marmor i Den norske Opera. 

- Kampen om Operaen tapte vi så det suste, innrømmer generalsekretæ-
ren. Og hun har forsonet seg med det. Hun vet at det ikke blir noen om-
kamp akkurat her, men samtidig er hun opptatt av å trekke lærdommer for 
fremtiden – både for norsk steinindustri og for norsk kulturpolitikk: 
 
- Jeg var i Operaen forrige helg, og konstaterte at mesteparten av mar-
moren fortsatt er misfarget. Vi får leve med slike valg, men jeg synes det 

V

Navn I Elisabeth Gammelsæter
Alder I 48
Bosted I Nordstrand, Oslo
Stilling I Generalsekretær i Norsk Bergindustri
Aktuell I Har ledet fusjonen av bransjeorganisasjonene,  
og venter nå på den nye mineralloven.
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”Vi må bekjempe cowboy-tilstander 
i vår egen bransje. Seriøse virksom-
heter er ikke tjent med at det lønner 
seg å ta snarveier”
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er synd at norske myndigheter ikke er mer opptatt av helhet og sammen-
heng. I opera-anbudet var 50 prosent av anbudskriteriet knyttet til pris. 
I praksis har man da allerede bestemt at det ikke skulle være mulig for 
norske leverandører å konkurrere om oppdraget. Men dette er jo også et 
kulturpolitisk signal, mener generalsekretæren.

Hun snakker ivrig og lenge om bransjen, om faget, om utfordringene. For 
det er så mye hun brenner inne med. Så mye som burde vært formidlet 
og forstått. Den norske bergindustrien har fantastiske historier å fortelle. 
Ikke bare om stolte tradisjoner, men også om verdiskapning, suksesser og 
nyvinninger.  
 
– Verdiskapningen i vår bransje har passert 10 milliarder kroner årlig. I 
Norge produserer vi 10-15 tonn mineralske produkter pr nordmann hvert 
eneste år. Selv om mye av dette er til veibygging, så forteller det først og 
fremst at vår bransje er helt avgjørende i det moderne samfunnet. Men 
vi har ikke vært inke nok til å fortelle samfunn og omgivelser om vår 
betydning. Det tror jeg er både viktig og nødvendig, dersom vi skal få 
forståelse for at vi trenger gode rammevilkår for våre virksomheter, sier 
Elisabeth Gammelsæter og lener seg engasjert over bordet, søker blikkon-
takt som om hun trenger å forvisse seg om at poengene er nådd frem. 
Det viktigste akkurat nå er å komme helt i mål med den nye mineral-

loven. Det har vært en kampsak for bransjen siden 1980-tallet. I løpet av 
våren tror hun den kommer. En milepæl for alle som Norsk Bergindustri. 
Arbeidet med loven har også lært henne hvorfor det er viktig å balansere 
urfolksinteresser mot industriinteresser i Finnmark. For det er i Finnmark 
den gordiske knuten har befunnet seg. Avveiningen mellom å kunne 
utnytte de rike mineralressursene på Finnmarksvidda – samtidig som 
tradisjonell samisk næringsvirksomhet skal få fortsette, minst mulig be-
rørt. Gammelsæter tror de riktige avveiningene nå blir gjort, og hun både 
forstår og ivrer for at næringen skal forvalte samfunnsinteressene. Det er 
en forpliktelse hun mener alle aktører som utvinner naturressurser er nødt 
til å ta innover seg.  
 
Derfor er hun også overbevist om at bransjen må ha etiske retningslinjer 
som sikrer at man opptrer i tråd med overordnede samfunnsmål. Hun 
er ikke redd for å snakke om samfunnsansvar. Elisabeth Gammelsæter 
frykter ikke reguleringer, så lenge de bidrar til å sikre like og forutsigbare 
konkurransevilkår. Det gagner først og fremst de seriøse aktørene, samti-
dig som det bidrar til økt forståelse for bergindustriens rammevilkår. 
Det er engasjementet for slike ting som fyller arbeidsdagen hennes. Som 
gjør at hun hver eneste dag gleder seg til å ta fatt på nye, uløste utfor-
dringer. Men hva er det som får en sjømannsdatter fra Trondheim til å bli 
bergtatt av stein og pukk, gruver og mineraler? 
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Viktig Verdiskapningen i 
vår bransje har passert 10 
milliarder kroner årlig. Vår 
bransje er helt avgjørende 
i det moderne samfunnet. 
Men vi har ikke vært 

inke nok til å fortelle 
samfunn og omgivelser 
om vår betydning, mener 
generalsekretær Elisabeth 
Gammelsæter i Norsk 
Bergindustri. 

Menneskene, er hennes eget svar. – Menneskene og noen av livets tilfel-
digheter.

For det var aldri skrevet i stjernene at hun skulle ende i steinindustrien 
eller stå fjellstøtt med begge beina plantet i pukk og grus. Men slik ble 
det altså, fordi hun en gang i tiden ville ut i verden. Derfor ble hun ut-
vekslingsstudent i USA. Og etter ett år i Indiana, grublet hun en stund på 
hva hun ville gjøre med livet sitt. Og med et USA-år i bagasjen, var det 
nærliggende å velge engelskstudier. 
– Jeg visste ikke hva jeg skulle bruke det til, men var i det minste sikker 
på at jeg ikke skulle bli lærer, forteller hun – og gir sin studieveileder 
æren for å ha penset henne inn på den faglige banen hvor hun fant seg til 
rette: Hun begynte å studere sosialøkonomi på Blindern. Og slik endte 
hun i Næringsdepartementet på slutten av 1980-tallet – hvor hun altså ble 
oppdaget av Per Dugstad i PGL. Og fra 1998 ledet hun sekretariatet her 
– i et stadig tettere samarbeid med de andre bransjeorganisasjonene BIL 
og SIL. Samarbeidet førte frem til fusjonen som trådte i kraft for et snaut 
år siden. 

Elisabeth Gammelsæter gleder seg til å være med videre. For hun trives 
så godt i dette miljøet. Selv om Norsk Bergindustri nå har fått to kvinne-
lige styremedlemmer, er det fortsatt en mannsdominert bransje. Men det 
har aldri skremt henne. – Jeg liker å samarbeide med menn. De er opptatt 
av å få noe gjort og av å se resultater. Miljøet er jordnært og åpent. Jeg 
oppdaget raskt at man i dette miljøet fort blir glad i menneskene, sier hun.

Som bygge- og anleggsbransjene, har også mange av medlemsbedriftene 
i Norsk Bergindustri fått merke nanskrisen på bunnlinjen. Det er kre-
vende tider. 
For ett år siden var bekymringen i bransjen først og fremst knyttet til om 
man hadde menneskelige og maskinelle ressurser til å møte etterspør-
sel og produksjonskrav. – Det er jo ikke noen god situasjon når man er 

usikker på om man klarer å ta godt nok vare på mennesker og utstyr, 
re ekterer Gammelsæter. Så ble det bråstopp. I dag råder usikkerhet om 
oppdragsmengde og markedsmuligheter. Permitteringer og oppsigelser 
har allerede rammet medlemsbedrifter. Elisabeth Gammelsæter trøster 
seg med at regjeringens krisepakke ser ut til å være rimelig treffsikker 
for bedriftene som er hardest rammet. – Vi håper å styre unna konkurser. 
Mye avhenger av hvor langsiktige bedriftene har maktet å være i sin 
planlegging, sier hun. 

Gammelsæter er opptatt av langsiktighet og samfunnsansvar. Hun mener 
bransjen lærte mye av Erling Borgens avslørende TV-dokumentar ”De 
fattiges plass”. Norske importører må stille krav til leverandører – slik at 
man får bukt med barnearbeid i India og andre uverdige forhold. Avslø-
ringen ledet frem til at Norsk Bergindustri startet arbeidet med å utarbeide 
et etisk regelverk for bransjen. Samtidig sluttet foreningen seg til Initiativ 
for etisk handel. Norsk Bergindustri valgte å ta kritikken på alvor, fordi 
foreningen mener det er i medlemmenes interesse å sikre menneskerettig-
heter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø – i global sammenheng. 

- Vi må bekjempe cowboy-tilstander i vår egen bransje. Vi er ikke i mål 
med dette, men vi er godt på vei. Seriøse virksomheter er ikke tjent med 
at det lønner seg å ta snarveier. Og skal vi ivareta vårt omdømme og få de 
rammevilkårene vi trenger, så må det være aksept og forståelse i samfun-
net for vår virksomhet. Et pukkverk vil alltid generere støy og støv, men 
omgivelsene vil ha større forståelse for våre utfordringer når vi beviser at 
vi tar samfunnsansvar på alvor, mener Elisabeth Gammelsæter. 

Tekst
I TROND MADSEN
Foto
I JOHN NORDAHL
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Alle som deltok på Anleggsda-
gene visste at det ville komme 
en tiltakspakke om få dager, men 
ingen visste hva den inneholdt. 
Men da satsingen på 3,65 mil-
liarder ekstra kroner til vei- og 
jernbaneformål ble kjent få 
dager etterpå, kk i alle fall de 

este av deltakerne under årets 
store anleggsmønstring rett i at 
Regjeringen hadde tilgodesett 
deres egen bransje med mye lett 
fordøyelig kost.

- Denne pakken er godt nytt 
for de mange medlemsbedriftene 
våre, mener administrerende 
direktør Trond Johannesen i 
Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF).

- Også tilskuddet til jernbane 
og kommunal infrastruktur gir 
grunn til optimisme i bransjen 
vår, sier han.

Da aktuelle temaer og fore-
drag under Anleggsdagene ble 
fastsatt tidlig i fjor høst, var det 
få som hadde en kommende 

nanskrise med oppdragstørke 
også i anleggsbransjen øverst på 
dagsorden. Av den grunn ble den 
varslede debatten mellom poli-
tikerne fra ulike partier og bran-
sjens egne representanter mest 
som å gå opp gamle stier innen 
samferdsel og satsing på vei, sett 
ut fra det faktum at nanskrisen 
nå rir de este bransjer over hele 
kloden som en mare. Debatten 

bar preg av politisk enighet om 
satsing på vei, men uenighet om 
virkemidlene. 

Men Regjeringens tiltaks-
pakke havnet til slutt i felles god 
og tverrpolitisk jord.

Rask respons
Spesielt ønskes de mange veipro-
sjektene som skal prioriteres og 
framskyndes, velkommen, ek-
stra veiprosjekter som er spredt 
utover store deler av landet der 
maskinentreprenører med ledig 
kapasitet står klar til å gjøre en 
innsats.

MEFs seneste oversikt fra 26. 
januar blant medlemsbedriftene 
viser en ledig kapasitet på 42,5 
prosent som gjennomsnitt for 
hele landet.

- Tiltakene må settes ut i livet 
så raskt som mulig for å unngå 
permitteringer hos mange store 
og små anleggsentreprenørbe-
drifter rundt om i landet som 
sliter, understreker Trond Johan-
nesen.

Og både Vegdirektoratet og 
Statens vegvesen svarer med å 
love fullt kjør for å effektuere de 
forespeilte veiprosjektene raskest 
mulig.

- Vi har fått ekstra penger til 
vel 300 mindre tiltak. Nå vil vi 
effektivisere og bruke så kort 
tidsfrist på anskaffelsesproses-
sene som forskriftene tillater. Vi 

bør også i større grad vurdere å 
ta i bruk eksible prosjektorgani-
sasjoner til å styre og følge opp 
arbeidet, meddeler leder Eirik 
Øvstedal i byggherreseksjonen i 
Vegdirektoratet gjennom intern-
organet Vegen og vi.

Rammen på tilskuddet til 
stamveier, riksveier og jern-
baneprosjekter er på 3,65 mil-
liarder kroner. Samlet betyr det 
at bevilgningene bare til Statens 
vegvesen i år utgjør 19,3 milliar-
der kroner, eller 25,3 prosent mer 
enn i 2008. Tilleggsbevilgnin-
gene drysses utover mindre og 
varierte prosjekter i ni av landets 
19 fylker, og kommer i tillegg til 
økningen i 2009-budjsettet til vei 
på 1,6 milliarder kroner.

Samlekontrakter
300 nye tiltak er omtrent dobbelt 
så mange som Statens vegvesen 
har fra før, ifølge Øvstedal.

- Vi må altså gjøre ting så 
raskt som mulig for å komme i 
mål. Vi vil samle enkelttiltak i 
samlekontrakter der det er mu-
lig, slik at arbeidet blir enklere å 
administrere.

Vegdirektoratet mener åpne 
anbudskonkurranser er mest ak-
tuelt å ta i bruk på de este små-
prosjektene. Det er medisinen 
som skal til for å unngå unødven-
dig bruk av tid, ifølge Vegen og 
vi. Ved kjøp av varer og tjenester 

for inntil 1,7 millioner kroner, 
og byggearbeider og anleggs-
oppdrag under 43,5 millioner, er 
tidsfristene kortere enn ellers fra 
utlysningen til innlevering av til-
bud. Og terskelen for de este av 
hvert enkelt ekstratiltak som skal 
gjøres i henhold til krisepakken 
ligger lavere enn det, opplyser 
Vegdirektoratet.

- Da holder det at hver enkelt 
leverandør får tilstrekkelig tid 
til å skaffe dokumentasjon og 
beregne kostnader. I de tilfellene 
der terskelen overskrides, er det 
mulig å ta i bruk noe som kalles 
veiledende kunngjøring. Det vil 
si en kort prosjektbeskrivelse 
med som følges av en mer grun-
dig utlysning senere, framholder 
Øvstedal.

I mellomtiden kan tilbyderne 
starte arbeidet med å beregne 
hva ting vil koste. Metoden inne-
bærer at det kan spares inntil 23 
dager. Og oppdrag som oppset-
ting av viltgjerder eller midtrekk-
verk uten av veien må utvides, 
de neres som enkle tiltak med 
svært korte tidsfrister begrenset 
nedad til 15 dager.

For sent om permittering
Trond Johannesens samlede 
vurdering er at både de tiltrengte 
tiltakene i vei- og jernbanesek-
toren og midlene som tilføres 
kommunene med tanke på nød-

2009 ANLEGGSDAGENE

TVERRPOLITISK 
OM ANLEGGSBRANSJEN
Regjeringens varslede tiltakspakke ble naturlig nok det helt store samtaleem-

net blant deltakerne under Anleggsdagene 2009. Selv om samferdselspoliti-

kere og bransjetopper programmessig debatterte sammenhenger mellom økt 

satsing på veiinvesteringer og omfang og kvalitet på det offentlige tjenestetil-

budet.
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RING  

vendige vann- og avløpstekniske 
investeringer og vedlikeholds-
behov, vil bety både oppdrag og 
videreføring av kompetansen i 
bedriften anleggsbransjen.

Men MEF er ikke tilfreds med 
at endringene i permitteringsre-
glene ikke skal iverksettes før 1. 
april. Det er et poeng nestleder 
Jon Sellæg i MEF begrunner 
nærmere. Vi mener endringene 
i permitteringsreglene bør settes 
ut i livet umiddelbart framfor å 
vente til 1. april, slik regjeringen 
har lagt opp til, sier han til An-
leggsmaskinen.

- Da er våren godt i gang i 

store deler av landet, og en del 
anleggsvirksomhet settes tradi-
sjonelt i gang igjen etter vinteren 
likevel. Men det er i tida fram til 
og litt ut i april at anleggsbran-
sjen historisk sett sliter aller mest 
med lav aktivitet. Spesielt er 
bedrifter fra Midt-Norge og nord-
over utsatt for permitteringer. 
Nå er finanskrisen blitt et ekstra 
lodd å bære for bransjen i denne 
vanskelige perioden, og det ser ut 
til at ledigheten blir enda høyere 
enn det som ble lagt til grunn for 
bare kort tid siden. Endringene i 
permitteringsreglene må derfor 
settes i verk umiddelbart, slik at 

bedriftene som i tida framover 
sliter aller tyngst med permit-
teringer også får mulighet til å 
benytte seg av lempningene i 
regelverket, sier Jon Sellæg.

Også lærlinger
Trond Johannesen har også med 
glede merket seg at det i Regjer-
ningens krisepakke er øremerket 
800 millioner kroner til drift og 
vedlikehold i jernbanesektoren, 
mens 500 millioner skal brukes 
til rene investeringer i banenettet.

- Og 4 milliarder kroner av 
kommunenes tilførte totalsum 
på 6,4 milliarder er øremerket 

vedlikehold og rehabilitering av 
kommunale veier og VA-anlegg. 
Det er bra, sier Johannesen.

MEF ser i tillegg svært posi-
tivt på at myndighetene også har 
hatt lærlingene i anleggsbransjen 
i tankene da tiltakspakken ble 
utformet.

- Tilskuddet til læreplasser er 
et viktig bidrag til å sikre lang-
siktig rekruttering også i vanske-
lige tider, sier Trond Johannesen.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I GEIR EGIL SKOG

Politikk Svein Fløtten (Vestfold H), Per Sandberg (1. nestleder FrP) og Oslo Aps Truls Wickholm (bak) slo politisk ring om MEF-direktør Trond 
Johannesen (t. v) både før og etter paneldebatten som egentlig handlet om helt andre ting enn finanskrisen.
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- Intimt, mer spenst, god romfø-
lelse og større nærhet til de besø-
kende. Og alle har fått tildelt like 
stor plass. Full likestilling med 
andre ord, oppsummerer daglig 
leder Morten Feen i Botneskilt i 
en stille periode da de tilreisende 
anleggsfolkene var mest opptatt av 
foredraget til professor Frank Aare-
bot inne i seminarhallen.

- Bare det å få redusert avstan-
den mellom Leverandørmart’n og 
seminarhallen har betydd mye. 
Noen tar nå små raske turer de to 

arenaene i mellom, og det går jo 
greit. Men jeg er enig med dem 
som skulle ønske at det var satt 
av enda mer tid til oss utstillere 
i programmet. Spesielt den siste 
dagen er det snaut for vår del, sier 
Morten Feen.

Når det er sagt, forstår han godt 
at arrangørene har lagt seg ekstra i 
selen for at alle skal bli 100 prosent 
til lags hele tiden.

- På to dager er det litt av en 
nøtt å få engasjert alle til enhver 
tid. Jo, alt i alt er det nye opplegget 

rundt Leverandørmart’n virkelig 
bra, og lover godt for kommende 
arrangementer, oppsummerer 
Morten Feen på vegne av et solid 
majoritets ertall blant utstillerne 
på årets utgave av Anleggsdagene, 
som innimellom slagene lot godfo-
ten følge takten til Bjørn Barlo på 
saxofon og Stig Adolfsen på kon-
trabass, supplert av fullt storband i 
timene før festmiddagen.

 
Atlas Copcos minste
Og denne gangen kunne utstillerne 
by på ere nyheter enn det som 
har vært vanlig på Anleggsdagene. 
Spesielt var leverandører av mas-

LEVERANDØREN

Blant de ere enn 60 utstillerne på Leverandørmart’n var responsen svært 

god på at utstillingslokalene var yttet til hotellavdelingen som tidligere 

huset Badeland.
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E HOLDT STAND

kinelt utstyr på hugget med nye 
ting. Atlas Copco benyttet for 
eksempel anledningen til å lansere 
den helt nye og hittil aller minste 
boreriggen i ROC-familien. Det 
første serieproduserte eksemplaret 
av ROC T15 leveres for ordinær 
bruk i felt i disse dager. Riggen 
har en Deutz TD 2009 L04 motor 
og er selvforsynt med 23 liter/sek 
trykkluft ved 8 bar fra en inne-
bygd AC C55 skruekompressor. 
Totalvekt er 2,8 tonn, og ROC 
T15 kan derfor trekkes etter en 
større pickup. Ifølge selger Dag 
Abrahamsen er riggen konstru-
ert for borehull opp til 45 mm og 

R32 skjøtestenger, og tiltenkt bruk 
blant små og mellomstore maski-
nentreprenører. Hydrauliske støt-
teben i front skal være et bidrag til 
gode manøvreringsegenskaper i 
vanskelig terreng. Fjernkontrollen 
styrer bombevegelser, borhammer 
og framdrift.

Tysk midi-dumper
Avitec as var på plass med en 
Bergmann dumper i 12-tonnsklas-
sen, som ifølge salgssjef Marius 
Jacobsen dekker segmentet under 
de minste modellene fra produ-
senter som Moxy (nå Doosan), 
Volvo, Bell og Cat.

- Vi satser mest på denne stør-
ste 3012-modellen som kommer 
i to varianter, med vanlig baktipp 
og treveis tipp. Vi knyttet leve-
randørkontakt med produsenten 
på Bauma, og Bergmann er nå så 
smått blitt mer kjent her til lands. 
Maskinene passer nt til mindre 
maskinentreprenører og anleggs-
gartnere. Også utleie rmaer er 
aktuelle brukere. En av nessene 
er svingbar kjørekontroll som gjør 
det mulig å sitte i fartsretningen 
også under rygging og tipping, 
sier Jacobsen. Bergmann-dumper-
ne kommer med Deutz motorer 
og elektrisk utstyr fra Bosch.

Hos Nanset Standard var fokus 
mest rettet mot eneforhandleravta-
len for Heatwork varme- og tele-
aggregater. Utstyret ble i sin tid 
introdusert i Norge gjennom Bau-
tas som skaffet et par maskiner fra 
USA for utleie. Nå produseres de 
for fullt i Narvik og bruksområdet 
for Heatwork utvidet betrakte-
lig med ere tilleggsfunksjoner 
ut over ren opptining av frossen 
grunn. Simon Kirkeby i Graving 
og Transport as hadde oppdrag 
rett utenfor inngangsdøra til Cla-
rion Hotell, og var blant de mange 
som stakk bortom som snarest for 
å kikke på sakene.

1  Morten Feen (t. v.) diskuterer nye Leverandørmart’n med Sture Dahl og Ove Hågensen fra 
Raufoss Water.

2  Marius Jacobsen med Bergmann 3012 midi-dumper.

3 Hans Terje Asak (t. h.) og Borger Løfsgaard debuterte med ere typer støpte belegningssteiner.

4  Dag Abrahamsen med landets aller første eksemplar av ROC T15 borerigg.

5  Bjørn Barlo og Stig Adolfsen sto for varierte jazz-toner,
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Hjelp til selvhjelp
Maskinentreprenør Jan Magnar 
Gran stilte med en selvutviklet 
og egenkonstruert bankettutleg-
ger for grusmasser, i første rekke 
tiltenkt brukt i forbindelse med 
asfalteringsarbeider. Nyskapnin-
gen er utformet på tegnebrettet 
basert på erfaringer Gran selv har 
tatt inn over seg under denne type 
oppdrag. Påmontert en vanlig 
12-15 tonns hjullaster fylles utleg-
geren med masser, og sørger selv 
for vekselvis tilførsel av grus fra 
skuffen i 25-30 cm bredde på hver 
side. Utleggeren skal være effektiv 
også på refelts vei fordi den ikke 
trenger å snus for å kjøre i motsatt 
retning. All kontroll av de elektro-
hydrauliske operasjonene skjer 
fra maskinhytta. Jan Magnar Gran 
mener utstyret har svært mye for 
seg på steder med lange transport-
avstander til pukkverk. Massene 

kan legges ut kontinuerlig uten 
stans for å vente på ny forsyning av 
masser fra bil. Bankettutleggeren 
er påmontert alt nødvendig feie- og 
renskeutstyr for grus som måtte 
havne på selve asfaltdekket.

Debutanter
Blant debutantene fant vi M-tec 
Norge, som viste systemer for 
GPS-styring av maskinparken samt 
varsling av service. Alt overvåkes 
via en sentralt plassert datamaskin. 
Selger Atle Jensen forteller at be-
driften startet opp i fjor vår. Syste-
met er ikke er knyttet opp til et fast 
maskinmerke, men kan brukes på 
alle typer og merker av maskiner 
og biler, eller annet anleggsutstyr 
som trenger overvåkning. Systemet 
er utviklet og produseres i Dan-
mark.

Asak Miljøstein var en annen 
debutant med støpt belegningsstein 

på leveringsprogrammet. Slik stein 
tar ifølge Hans Terje Asak mer og 
mer over for asfalt på store ater 
og steder som utsettes for høy 
punktlast, som containerhavner 
og godsterminaler. Asfalt er erfa-
ringsmessig svært lite egnet for 
punktlast, særlig ved høye lufttem-
peraturer sommerstid, og han viser 
til en rekke større sterkt tra kkerte 
områder som nå er belagt med 
støpte steiner der det tidligere var 
asfaltert.

Avansert geoteknikk
Bruk av geoteknisk utstyr blir 
mer og mer utbredt i anleggs-
bransjen, noe som også i år preget 
Leverandørmart’n. Norgeodesi 
var som vanlig på plass og fristet 
denne gangen blant annet med 
en Trimble LL100 planlaser med 
manuelt fall, stativ, nivellerstang og 
lasermottaker pakket og klart i en 

og samme koffert. Daglig leder Joh 
Einar Solhaug promoterte samtidig 
den kommende Trimble-fagmessen 
i Las Vegas for interesserte sjeler 
(se rubrikken Messer/Konferanser 
et annet sted i bladet, red. anm.).

Også Gundersen & Løken var 
på plass med praktisk innpakning 
av sin egenutviklede og trådløse 
DigPilot i fullt sett med alt nødven-
dig tilbehør i hendig koffert.

En annen nykommer på An-
leggsdagene var Zirius, som nå er 
implementert i administrasjons- og 
rapporteringssystemet Pocket 
Handyman som basis for ordre-
behandling, regnskap, fakturering 
og avlønning. Ifølge Lars-Petter 
Wahlum er systemet nå landsom-
fattende og endelig på lufta i fullt 
monn.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

1  Atle Jensen debuterte med stand fra 
M-tec AS.

2 Jan Magnar Gran stilte med egenutviklet 
bankettutlegger produsert hos MekTek.

3 Simon Kirkeby (t. h.) instrueres om 
Heatworks varme- og tineaggregat av 
Nanset Standards Fred Partyka.

4  Bjørn-Even Busterud fra Gundersen & 
Løken viser DigPilot i koffertformat til 
Jan-Erik Olstad og Bjørn Tandberg fra 
Huser Entreprenør.
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Samlet er 560 leverte og faktu-
rerte maskinenheter for oktober, 
november og desember i fjor en 
tilbakegang på hele 54 prosent fra 
de tre samme månedene i 2007, 
da tilsvarende antall ble notert til 
1.215 enheter. Totalt ble det solgt 
3.638 nye anleggsmaskiner i hele 
fjor, mot 4.175 året før.

På årsbasis tilsvarer nedgan-
gen 13 prosent, en salgssvikt som 
ikke synes absolutt illevarslende 
stor. Men tatt i betraktning at 
2008-salget så sent som etter 2. 
kvartal i fjor med 2.236 enheter 
lå an til enda en ny salgsrekord, 
viser de innrapporterte tallene 
hvorfor et samlet leverandørkorps 

ser særdeles bekymringsfullt på 
utviklingen. Mange opplever nå 
situasjonen som et skikkelig slag 
under beltestedet.

Som fryktet
Salgsbremsen slo som antatt med 
full tyngde inn først i løpet av 3. 
kvartal i fjor med en nedgang på 
23 prosent sammenliknet med 
samme kvartal 2007. Og for siste 
kvartal 2008 blir altså storsmellen 
som så mange har snakket om 
og fryktet, bekreftet of sielt på 
MGFs statistikker.

Det er naturlig nok de mest 
omsatte maskintypene som er 
notert for størst tilbakegang i 

antall. Mens det i fjerde kvartal 
2007 ble solgt 276 hjullastere, 
endte årets siste kvartalsresultat i 
fjor på 168 enheter, tilsvarende en 
tilbakegang på 39 prosent. Tilsva-
rende reduksjon for andre store 
volummaskiner – som beltegra-
vere, beltegående minigravere og 
hjulgravere – utgjør henholdsvis 
minus 65, 67 og 13 prosent.

Mange prosent – lite antall
Det nnes også andre maskin-
typer som statistisk trekker mye 
ned målt i prosent, for eksempel 
teleskoptrucker (-86 prosent), 
skidstyrte kompaktlastere (-67 
prosent), asfaltutleggere (-50 

prosent) og valsetog (-44 pro-
sent). Disse maskintypene selges 
imidlertid i et relativt lavt antall 
sammenliknet med de store vo-
lumtypene, og gjør ikke like store 
utslag i statistikken når det går på 
antall enheter.

Den dystre utviklingen for om-
setningen av nye anleggsmaskiner 
har selvsagt stor betydning for 
hvordan både maskinleverandører 
og maskinentreprenører vil for-
holde seg til det usikre markedet 
utover senvinteren og våren.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Maskinleverandørene innrapporterte salg av beskjedne 560 nye anleggsmaskiner i 4. kvartal i fjor. Maskin-

grossiternes Forening (MGF) må grave seg helt tilbake til 2003-statistikkene for å nne en tilsvarende lav 

kvartalsomsetning.

Maskinsalg 
UNDER BELTESTEDET

Nedgangstider 
Foruten hjullastere 

er beltegående anleggs-
maskiner spesielt hardt 

rammet av salgsnedgangen i 
fjor høst. (Illustrasjonsfoto)
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TEMA PUKK OG GRUS

I Norge regnes ifølge Norges Geologiske Undersøkelser ikke lenger grus og pukk som en ubegrenset 

ressurs. Likevel inngår produkter fra denne naturressursen som viktige bestanddeler i hverdagen, 

for eksempel til veibygging, vann- og avløpsanlegg eller i forbindelse med ulike typer grunnarbeider. 

Samtidig er mange krav til serti sering, dokumentasjon og godkjenning av grus og pukk et svært 

FRAGMENTERT 
- FLERE FORMÅL
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FJELL 
komplisert fagområde fordi det brukes som tilslag i andre produkter med svært høye krav til kvalitet. 

Anleggsmaskinen har tatt utgangspunkt i et tilfelle der Statens vegvesen ikke kunne godkjenne et parti 

anvendt grus som bærelag i vei, og sett litt nærmere på hvorfor det stilles så strenge krav til verdens 

kanskje aller mest brukte ikke-fornybare ressurs.
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GIKK RETT I 

GRUSFELLA

Da Statens vegvesen tok en kvalitetsprøve av 

bærelaget som Orkla Maskin AS la ut under 

oppgraderingen av fylkesvei 488 og 499, viste 

analysen at grusen i fraksjon 0-32 mm inneholdt mer 

nstoff enn det som er foreskrevet i Håndbok 018.

aglig leder Svein 
Endre Møkkelgård 
måtte bare aksep-
tere at kvaliteten 
på to tredeler av 
grusleveransen 
på 6.000 m3 ikke 
holdt mål, til tross 

for at produsenten hadde doku-
mentasjon på at den benyttede 
gruskvaliteten stemte over ens 
med CE-kravene til både kvalitet 
og egenskaper.

- Jeg ble temmelig forundret 
over at kvaliteten ikke holdt mål. 
Allerede under anbudsrunden 
oversendte jeg veivesenets kvali-
tetskrav som er beskrevet i Hånd-
bok 018 til grusleverandøren, og 

gikk ut fra at pris og spesi sert 
kvalitet på leveransen var basert 
på disse, sier Møkkelgård til 
Anleggsmaskinen.

Nordisk klima
Fordi andelen nstoff i grusen 
som produsenten leverte i korrekt 
fraksjon ikke var i henhold til 
veivesenets kvalitetskrav, var også 
evnen til vannabsorpsjon for høy. 
Dette til tross for at leverandøren 
stilte med full CE-dokumentasjon 
for både kvalitet og egenskaper. 

- Veivesenet kjører med enda 
strengere krav til andel nstoff 
og absorpsjonsevne på grunn av 
klimatiske forskjeller i forhold 
til vanlig EU-standard. I norsk 

klima er risikoen høyere for te-
leskader og annen sesongslitasje 
på veilegemet enn for eksempel 
i Italia dersom fuktighet absor-
beres i nstoffet og telen fester 
grep i bærelaget, forklarer Svein 
Endre Møkkelgård som gjen-
nom Anleggsmaskinen vil minne 
andre entreprenørkolleger på at 
det er mange hår ne nyanser å 
ta hensyn til når det er snakk om 
levering, bruk og håndtering av 
pukk- og grusprodukter. Spesielt 
under veibygging, men også som 
tilslag eller anvendelse innen 
andre bruksområder.

Nyttig erfaring
Oppdraget med å forsterke og 

ruste opp 6 km av fylkesveiene 
488 og 489 i Orkanger og Meldal 
kommuner fra grusvei til asfaltvei 
startet sommeren 2007, og hadde 
en verdi på 6 millioner kroner 
netto. Sju andre anbydere var med 
i anbudskonkurransen.

- Det var egentlig snakk om en 
middels stor jobb, men den hadde 
stor betydning for oss. Vi satte pe-
riodevis inn fra tre til ti mann med 
tilhørende effektiv maskinpark for 
å rekke tidsfristen som gikk ut i 
september i fjor, sier Møkkelgård.

Grusproblemet som oppsto var 
helt uforutsett og krevde dermed 
sitt med hensyn til både plunder 
og heft og ekstra kostnader.

- Men fordi veivesenet er en 

D
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Skuffet Til tross for full CE-dokumentasjon måtte 
Svein Endre Møkkelgård konstatere at kvalitet og 
egenskaper på grusen som ble levert til bærelaget 

på fylkesvei 488 og 489 ikke innfridde kravene som 
veivesenet stilte.

profesjonell byggherre, og at de 
påviste avvikene fra kravene var 
små, løste det hele seg på et for-
nuftig og akseptabel måte, forsi-
krer Møkkelgård, som i ettertid 
synes den uventede erfaringen har 
vært svært nyttig lærdom å ta med 
seg videre.     

- Alle nye erfaringer og opp-
levelser rundt kvalitetskrav og 
produktinformasjon for pukk og 
grus er viktig.

Lavere hardhet
Da veivesenet tok grusprøven, var 
4.000 av de 6.000 kubikkmeterne 
grus til bærelaget allerede lagt ut. 
Straksløsningen ble å justere knu-
seren hos grusleverandøren for 

å redusere andelen nstoff. Det 
øverste skiktet av bærelaget ble 
erstattet med ny, korrekt fraksjo-
nert grus i henhold til veivesenets 
krav i håndbok 018. De resterende 
kubikkmeterne tok Møkkelgård 
fra eget pukkverk med naturgrus 
som råvare.

- Den aktuelle grusleverandø-
ren produserer av fast fjell med 
lavere hardhetsgrad. Til tross for 
at vi selv kunne produsert og le-
vert grus til bærelaget selv, valgte 
vi ekstern leverandør på grunn av 
mye kortere transportvei. Fordi 
den aktuelle leverandøren ikke tar 
jevnlige prøver av egen produk-
sjon for å dokumentere kvalitet 
og egenskaper, er det heller ikke 

mulig å påpeke hvor i leverings-
kjeden avviket er oppstått, sier 
Møkkelgård.

På den måten vedgår han at 
behovet for presis dokumenta-
sjon fra produsenten av grusen er 
eneste garanti for at det leveres 
grus med korrekt kvalitet og 
forespurte egenskaper.

Mange feilkilder
Avvik fra foreskrevet fragmente-
ring kan faktisk oppstå ere steder 
i produksjonskjeden.

Enkeltfragmenter i grusen kan 
faktisk skilles fra hverandre under 
håndtering, intern transport eller 
opplasting på bil hos produsenten. 
En annen mulig feilkilde er hard 

mekanisk bearbeiding.
- For eksempel under valsing, 

komprimering eller fordeling med 
veiskrape på selve veianlegget. 
Her er grusens evne til å motstå 
mekanisk slitasje avgjørende, sier 
Svein Endre Møkkelgård, som 
minner om at selv vanlig biltra-

kk direkte på bærelaget før asfal-
tering kan være nok til at grusens 
kvalitet og egenskaper forringes i 
forhold til den opprinnelige.
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Statens vegvesen stiller sine egne kvalitetskrav til den ferdige veien, ikke til 

enkeltbestander den er bygget opp av. Det forklarer hvorfor den CE-normerte 

gruskvaliteten som Orkla Maskin AS brukte på fylkesvei 488 og 489 likevel ikke 

innfridde kravene.

VEIVESENET KJØPER

FERDIG VEI
CE-dokumentasjon for kvalitet og 
egenskaper for pukk og grus inngår 
som en del av byggevaredirektivet. 
Dette er Norge forpliktet til å følge 
på grunn av EØS-medlemskapet.

- CE-serti katet handler om 
en felles standard for byggevarer 
som gjelder innen hele EU- og 
EØS-området. Det hele er snakk 
om hvordan en standardisering av 
kravene til kvalitet og egenskaper 
på byggevarer skal praktiseres og 
håndteres, pukk og grus inkludert. 
sier senioringeniør Nils Sigurd 
Uthus i Statens vegvesen Veglabo-
ratoriet.

Byggevaredirektivet sier at 
medlemslandene er ansvarlige for å 
sikre at både byggearbeider og an-
leggsarbeider i deres land planleg-
ges og utføres slik at de ikke setter 
viktige faktorer som for eksempel 
sikkerhet og eiendom i fare.

Alle som selger en spesi sert 
vare som er omfattet av doku-
mentasjonskravet, er forpliktet 
til å levere varen med de samme 
kvalitets- og bruksegenskapene 
som eventuelle konkurrenter leve-
rer. Også de må forholde seg til de 
fastsatte CE-normene.

Men når veivesenet prosjekterer 
og setter i verk bygging av veier, 
kan det være helt andre kvalitets-
krav som gjelder. Her handler det 
om vei kvaliteten samlet sett, ikke 
en enkelt gruskvalitet. Det er altså 

ikke snakk om å overprøve innhold 
eller spesi kasjoner i EU-direktiver.

Lokale behov
Noe slikt kan bare de politiske 
myndighetene gjøre i tilfelle et 
nytt direktiv står i fare for å påføre 
nasjonen ubotelige konsekvenser i 
forhold til tidligere vedtak og prak-
tisering av overordnede politiske 
linjer.

- Vi kjøper ferdig vei, ikke 
veiens enkelte bestanddeler. Vi i 
veivesenet har våre egne krav til 
den ferdige veien som ikke alltid 
kan innfris ved å bruke CE-doku-
menterte råvarer. Veivesenet driver 
i praksis med veiprosjektering i 
samsvar med forhold som råder i 
regionen eller sektoren der veien 
bygges. De aktuelle kriteriene er 
nedfelt i nettopp Håndbok 018. 
Særlig er klimatiske forhold avgjø-
rende for hvor mye vann grusen i 
dette aktuelle tilfellet kan tillates 
å absorbere. Da er nstoffandelen 
avgjørende.

- Fordi grusfraksjon 0-32 mm 
i henhold til EU-standarden inne-
holder mer nstoff enn det vi kan 
tillate ut fra faren for teleskader i 
det aktuelle området, er vi nødt til å 
spesi sere en mindre andel nstoff 
i vår grus, forklarer Uthus.

Varedeklarasjon
Ved å vise til kravene i Håndbok 

018, får altså grusprodusenten vite 
nøyaktig hva han har å forholde 
seg til.

- CE-dokumentasjonen er en 
varedeklarasjon, men den sier ikke 
noe om hva varen skal brukes til. 
Den som kjøper varen kan sjekke 
varedeklarasjonen og plukke rett 
fra hylla ut fra egenskapene som 
er beskrevet. Men om de rette 
egenskapene ikke er å nne på 
den hylla, må vi i veivesenet be 
om å få levert de vi trenger, for-
klarer Uthus.

Egenkontroll og dokumenta-
sjon hos de respektive pukk- og 
grusleverandørene er alfa og 
omega for at veivesenet kan godta 
leveransene.

Fordi målet med standardise-
ringen av produktdokumentasjon 
er  jo nettopp å sikre at produkter 
og byggevarer som produseres el-
ler omsettes for å inngå i et bygg-
verk, har de egenskapene som er 
nødvendig for at byggverket skal 
oppfylle kravene som er fastsatt. 
I dette tilfellet fylkesveiene 488 
og 489.

Statens lange arm
Det er viktig at bestiller alltid spe-
si serer hva som skal leveres.

- Produsenten må kunne doku-
mentere at det bestilte materialet 
eller varen faktisk er levert, og 
også kunne vise fram dokumen-

tasjonen ved kontroll, sier Nils 
Sigurd Uthus.

Han peker i første rekke på 
Kontrollrådet som et nøytralt tred-
jepartsorgan overfor produsentene 
av pukk og grus.

- Statens bygningstekniske 
etat (SBE) utnevner Teknisk 
kontrollorgan, som i Norge for 
disse produktene i hovesak er 
Kontrollrådet. Administrasjonen 
av byggedirektivet er forankret i 
Teknisk forskrift til Plan- og byg-
ningsloven, og håndteres også av 
SBE, sier Uthus.

Kontrollrådet er med andre 
ord statens forlengede arm rett 
inn i pukk- og grusbransjen når 
de utøver sin myndighet på dette 
området.

Fordi SBE stiller strenge krav 
til spesielt betong og asfalt, er 
Kontrollrådet supplert med SIN-
TEF som kontrollinstans for at un-
derleverandører av pukk og grus 
for tilslag med disse produktene 
forholder seg til regelverket.

Nøytral kontroll
Kontrollrådet skal i første rekke 
ivareta utøvelsen av nøytral 
kontroll, revisjon og kvalitets-
sikring, samt kontrollere at alt 
produksjonsutstyr til enhver tid er 
i henhold til kravene. Og at det er 
samsvar mellom dokumentasjon 
og det som produseres.
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VEIVESENET SOM BYGGHERRE

Statens vegvesen (SVV) som byggherre har plikt til å kreve dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk. Hver enkelt standard beskriver hva 
som skal dokumenteres, men kravene som til slutt skal gi ønskede egenskaper kan bestemmes av den enkelte byggherre. Det er derfor ikke nok 
for SVV å dokumentere, men dokumentasjon må også tilfredsstille gitte krav som er beskrevet i SVVs håndbok 018. SVV som byggherre vil 
derfor normalt ikke kjøpe enkeltbestanddeler i delproduktene som veien er bygget opp av, men kjøpe ferdig utlagt forsterkningslag, bærelag og 
asfaltdekke. SVV har således i Håndbok 018 krav til produktet ferdig utlagt på vei som også må tilfredsstilles for at veiens levetid skal sikres.
Kilde: Statens vegesen Veglaboratoriet

Vitenskap Nils Sigurd Uthus forsikrer at pukk og grus har status som egen vitenskap i Statens vegvesen 
Veglaboratoriet, her med tre prøver på tilslagsfraksjoner for bruk i asfalt.

Nils Sigurd Uthus har blant annet 
mange års bakgrunn fra Franze-
foss Bruk AS. Erfaringsmessig 
er han svært klar over de mange 
kildene til kvalitetsforringelse 
som kan oppstå fra masser forla-
ter produsenten til entreprenøren 
har lagt dem ut på veilegemet for 
asfaltering.

- Det ideelle er om leveran-
døren kan vise opp dokumenta-
sjon for hver eneste pukk- og 
grusleveranse som produseres til 
bestiller, bruker eller kjøper av 
massene. 

Og for å være absolutt sikker, 
helst i form av en prøve tatt fra 
hvert eneste lass etter at det er 
kommet på transportbilen. Da er 
risikoen eliminert for urettmes-
sig å bli sittende med ansvaret i 
tilfelle det dukker opp en rekla-
masjon noen år senere, sier Nils 
Sigurd Uthus.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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ttak og pro-
duksjon av 
stein,- pukk og 
grusmaterialer 
ligger årlig på 
rundt 500.000 
tonn ferdig vare 
i 15 ulike frak-

sjoner. Bedriften er en av ere 
betydelige pukk- og grusaktører 
i Sør-Trøndelag fylke med i alt 
25 ansatte.

- Store deler av produksjonen 
vår er pukk og grus som i neste 
omgang brukes som tilslag i 
betong, og noe til asfalt. Alle 
slike leveranser er pålagt doku-
mentert av hensyn til spesi serte 
krav til kvalitet på de enkelte 
sluttproduktene grusen utgjør en 
del av. Vi har selv interne faste 
rutiner og fullt utstyr for tørking, 
sikting og databasert analyse av 
hver enkelt produksjon, som i 
neste omgang skrives ut i form 
av en slitekurve, sier produk-
sjonsansvarlig Tore Ramlo.

All øvrig prøvetaking, ana-
lyse og dokumentasjonsfor-
pliktelse er overlatt til ekstern 
innleide rmaer med nødvendig 
avansert utstyr og tilhørende 
kompetanse.

- Her er det snakk om begre-
per som tilslagsstørrelse, gra-
dering, form, andel av nstoff, 
motstand mot knusing og fry-
sing, vannabsorpsjon og andre 
hår ne parametre. Analysene 
gjøres fortløpende, i tillegg til 

sendinger av prøver for analyse 
hos Norsk betong- og tilslagsla-
boratorium.

Analysegrunnlag
Ingen ting er med andre ord 
overlatt til tilfeldighetene når det 
gjelder pukk og grus.

Nestor Kjell Ramlo illustrerer 
overfor Anleggsmaskinen for-
skjellene fra den gangen faren 
hans startet virksomheten allerede 
i 1935.

- Det er nok ikke lenger til-
strekkelig å kalle en spade grus 
for en spade grus, slik det kanskje 
var for mange år siden. Men fort-
satt er det slik at en god del pukk 
og grusleverandører ikke sørger 
for intern analyse og dokumenta-
sjon. 

Nå overvåkes alt vi gjør av 
Kontrollrådet, en instans som føl-
ger svært nøye med på at alle prø-
ver og analyser utføres i henhold 
til bestemmelsene. Spesielt når det 
gjelder produkter som brukes som 
tilslag i betong og asfalt.

Prøvene tas fra hver eneste 
produksjon og passerer vibra-
sjonsmekanisk gjennom 15 
oppstablede og avstemte sikt 
med nere og nere fraksjoner 
gjennom hvert enkelt, selvsagt 
med den største fraksjonen øverst 
i stabelen.

På den måten samles grusprø-
ven opp i enkeltfraksjoner som 
deretter veies og måles hver for 
seg. Resultatene danner grunn-

laget for deler av den pålagte 
analysen.

Papir og data
Ramlo Sandtak AS har en fast 
mann i 50 prosent stilling som 
ikke gjør annet enn å analysere 
grusprøver. 

- Hver prøve vaskes og tørkes 
grundig for selve behandlingen i 
utstyret. Det hele registreres av en 
computer som utfører beregninge-
ne ut fra hva slags data den henter 
inn, sier Tore Ramlo.

Hver eneste analyse lagres i 
datasystemet, og inngår som en 
del av det daglige kvalitetssi-
kringssystemet i bedriften. I neste 
omgang utgjør dokumentasjonen 
et viktig ledd idet totale KS- og 
HMS-opplegget. Tore Ramlo tar 
ingen sjanser med resultatene som 
hver dag dukker opp.

- I våre dager er det mange 
som satser på papirløs oppbeva-
ring av slike analyser alene, og 
baserer alt på behandling og arki-
vering i datasystemer. Det tar ikke 
vi sjansen på, sier han.

- Derfor tar vi utskrift på papir 
av samtlige analyseresultater og 
grafer for oppbevaring i perm-
systemer i tillegg til databasert 
arkivering. Et signert og datert 
papirdokument er en bunnsolid 
dokumentasjon på kvaliteten for 
vår leveranse, sier Tore Ramlo.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

ALLTID NØYE
MED DOKUMENTASJONEN
Ramlo Sandtak AS på Heimdal utenfor Trondheim 
har analysert og dokumentert samtlige leveranser 
av egenprodusert pukk og grus i ti år.

U
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Sjekk Tore (t. v.) og Kjell Ramlo med 
et 15-fraksjons grussold som samtlige 

analyseprøver kjøres gjennom. 
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nuse- og sor-
teringsverkene 
er enten store, 
stasjonære an-
legg som produ-
serer i store og 
godt etablerte 
pukkverk med 

forekomster av fast fjell som 
råvare, eller leveres som mobile 
enheter for lokal produksjon 
der sluttproduktet trengs og 
er tilpasset kundenes behov. 
Ferdigvarer av pukk og grus fra 
store produsenter leveres van-
ligvis i sju hovedgrupper, inn-
delt i kvaliteter fra n, medium 

n, medium og videre gradvis 
oppover til den største ekstra 
grov-kvaliteten.

- En vanlig knuse- og sorte-

ringsprosedyre starter – skjema-
tisk sett –  vanligvis i en større 
kjeftknuser. Grov sprengstein 
som mates inn kontinuerlig, 
knuses opp og bearbeides før 
det bearbeidede steinmateria-
let kommer ut i en på forhånd 
fastsatt fraksjon, eksempelvis 
0-250, forklarer daglig leder 
Tom Myrvang i John Myrvang 
AS. Selskapet drifter Heen 
grustak, Prestmoen grustak 
og Vestsiden pukkverk – alle i 
nærheten av Hønefoss.

Konknuser
Et transportbånd leder deret-
ter det knuste materialet til en 
eller ere graderte sikteduker, 
som så skiller ut og sorterer de 

nere fraksjonene fra det al-

FRAKSJONERT 
I FLENG

Moderne og effektive knuse- og sor-

teringsverk setter pukk- og grusleve-

randørene i stand til å levere alt hva 

kundene måtte ønske av fraksjonerte 

ferdigvarer. K

Pliktoppfyllende Geir Grønli og Tom Myrvang 
jobber aktivt for å alltid kunne levere pukk- 
og grusprodukter i henhold til kundenes 
spesi kasjoner og Kontrollrådets krav.
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FERDIGVARE 

ler groveste. Det vanligste og 
mest enkle prinsippet for den 
videre knuseprosessen er at alle 
knuste restmasser større enn 
den groveste uskilte fraksjonen 
etter kjeftknuseren, ledes til en 
konknuser eller spindelknuser 
sammen med øvrig materiale 
som skal knuses til mindre 
fraksjoner enn det som allerede 
er siktet ut. Etter knusing her 
skilles og sorteres de mange og 
mindre, men fortsatt blandede 
fraksjonene fra hverandre gjen-
nom nye graderte sikteduker før 
ferdigvarene går til lagring hver 
for seg, eller for opplasting på 
bil. Knuse- og sikteprosessene 
blir gjerne kjørt ere ganger 
gjennom enten samme eller i 
andre knuse- og siktesystemer, 

avhengig av hvilke fraksjoner 
ferdigvarene på forhånd er 
bestemt å skulle ha.

Homogen masse
For at ferdigvarene skal imøte-
komme kravene som stilles til 
den respektive bruken, håndte-
res og lagres de enkelte fraksjo-
nene etter særskilte prosedyrer 
og bestemmelser. Akkurat det 
er spesielt viktig med tanke 
på ferdigvarer som inneholder 

nstoffer, noe nettopp grus 0-32 
til bærelag for vei representerer.

- Det er viktig å unngå frak-
sjonsseparering under håndte-
ring og lagring. For å holde oss 
til grus 0-32 for bærelag til vei, 
er det helt avgjørende at denne 
grusen er homogen helt fram til 

den blir lagt ut ved veianlegget. 
Med andre ord at nstoffet for-
blir nfordelt jevnt i grusmas-
sen hele tiden, sier HMS-an-
svarlig Geir Grønli. Han holder 
styr på all dokumentasjon av 
leveranser av pukk og grus fra 
John Myrvang AS, og må på et 
øyeblikk kunne nne fram til 
alle data om enhver tidligere 
leveranse av ferdigvare fra 
bedriften de seneste årene. 

Lag på lag
Derfor passer hjullasterføreren 
i tilknytning til produksjonsan-
legget på å legge hver eneste 
skuffe bærelagsgrus side om 
side og deretter i lag på lag når 
denne ferdigvaren produseres 
for lager. Ved senere opplasting 

lastes grusen opp nedenfra 
gjennom hele haugen.

- På den måten sikres homo-
gen grus helt fra den produseres 
til mottakeren får den levert, 
forutsatt at grusen legges ut og 
spres langs veien rett fra trans-
portbilen, og ikke dumpes i en 
haug for senere spredning med 
for eksempel en veiskrape. Da 
kan fort nstoffet bli spredd ut 
først, mens de groveste fraksjo-
nene blir med videre framover. 
Og i så fall er jo bærelaget ikke 
lenger homogent, sier Geir 
Grønli.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Trofast Sjåfør Normann Solhaug i Martinsen Transport 
AS på Lena henter alltid grus i Heen grustak ved 
Hønefoss, enda det betyr 18 mil kjøring tur-retur.
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Godt skjult nede i kalk-
steinsgruva i Brevik har 
Sandvik og Norcem sammen 
foretatt ørsmå tilpasninger 
mens den har vært i full 
produksjon helt siden 
leveransen i mai i fjor. Og på 
nyåret var alt klart for å la 
pressen slippe til og ta den i 
øyesyn også.

- Mange potensielle kunder 
har allerede vært og inspisert 
tunnelriggen, som er det aller 
første DT1120i-eksemplaret i 
verden. Grunnen til at pressen 
ikke har sluppet til tidligere, 
er mest snakk om mangel på 
nok tid, sier Sandvik-selger 
Kristine Thorsen.

Åtte års syklus
Riggen er konstruert for 
helautomatisk boring, og 
skal ifølge selgerkollega 
Rune Gravli være både 
raskere, mer nøyaktig og mer 
brukervennlig enn forrige 

generasjon tunnelrigger fra 
Sandvik. Operatøren kan raskt 
skifte mellom automatisk og 
manuell boring ved behov. 
Mange tekniske basisløsninger 
er trukket med fra forrige 
riggserie, men en del er også 
helt nyutviklet. Chassiset 
er nyutviklet fra bunnen av 
med utgangspunkt i utfaset 
serie. Målet var bedre 
servicevennlighet, overvåking 
og feilsøking. Driften 
navigeres etter enten laser eller 
totalstasjon. Borhammerne er 
Tamrocks HFX5T med 25 kW 
slagenergi.

Driftsingeniør Even 
Godejord i bergavdelingen 
ved Norcem Brevik sier 
bedriften kom til at konseptet 
bak den nye Sandvik-serien 
var best tilpasset driften i 
kalksteinsgruva da det ble 
bestemt å fase ut den gamle 
riggen.

- Valget falt på DT1120i 

etter åtte års drift med en Atlas 
Copco LC2, som også gjorde 
en skikkelig god jobb. Nå 
har vi kjørt den hardt i snart 
tre kvart år. Det er jo gøy å 
være med på utviklingen, sier 
Godejord.

Fire versjoner
DT1120i er nest minst i 
Sandviks nye i-serie på 

re tunnelrigger. Norcem 
Breviks variant er utstyrt 
med to bommer, og vertikal 
rekkevidde er 11 meter. En 
mindre versjon har to bommer 
og når ni meter i høyden, mens 

to større modeller kommer som 
treboms med enten 11 eller 12 
meters rekkevidde i høyden, 
alternativt med ladekurv på 
en fjerde bom. All boring er 
beregnet og 100 prosent styrt 
via Sandviks egenutviklede 
iSure dataprogram som 
operatøren kontrollerer og 
overvåker fullt ut via en stor 
skjerm foran førerplassen.

Espen Rougthvedt Eriksen 
forteller selv om hvordan 
han opplever hverdagen bak 
stikkene.

- For meg representerer 
denne riggen åtte års 

- TRIVELIG I NY 

TUNNELRIGG

Norcems boreoperatør Espen Rougthvedt Eriksen 

stortrives bak stikkene i Sandviks nye DT1120i 

tunnelrigg. 
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teknologisk framskritt 
sammenliknet med den forrige, 
og det er en kjempeforskjell. 
Utviklingen innen data- og 
brukergrensesnitt er enorm, og 
jeg kan overstyre automatikken 
med et tastetrykk. Bommene 
er mye raskere enn det jeg var 
vant med, sier Rougthvedt 
Eriksen.

Alle funksjoner styres via to 

manøverstikker på armlenene. 
Nye frontborstød med tungsten 
karbidstifter sikrer nøyaktig 
ansett og gir høy stabilitet 
sammen med et ekstra borstød 
midt på hver bom. Dessuten når 
frontvinduet helt ned til gulvet 
og gir en fenomenal sikt, særlig 
i denne toboms-versjonen som 
ikke har ladekurv, rapporterer 
Rougthvedt Eriksen.

- I og med at også alle 
spakfunksjoner er yttet 
til armlenene er det kun 
dataskjermen som stjeler litt 
av siktbildet mot stuffen. Og 
støynivået er veldig lavt.

Kilekutt
Norcem Brevik bryter årlig 
1,6 millioner tonn kalkstein til 
sementproduksjonen, fordelt 

på 900.000 tonn under jord 
i to skift og 700.000 tonn 
fra dagbrudd ved Porsgrunn. 
Salvepro len under jord måler 
8(h)x14(b)x5,8(d) meter. Hver 
salve i den stabile kalksteinen 
krever 107 hull med 48 mm 
stiftkroner, og bores med 20” 
stenger i kilekutt framfor 
grovhullskutt som er mest 
vanlig i annen tunneldrift.

Bakgrunnsfoto: Sandvik
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- Kalksteinen er grei å bore 
og sprenge, men egenskapene 
er slik at om vi skulle benytte 
grovhullskutt ville vi hatt 
behov for 50 ere hull per 
salve pluss like mange ekstra 
tennsatser for å oppnå samme 
tonnasje. Vi har testet ut 
grovhullskutt også, men nei, 
det er ikke effektivt nok her 
hos oss, slår Even Godejord 
fast.

- Den forrige riggen var 
også en toboms, og fullførte 
over 2 millioner boremeter før 
utfasing. Sandvik-riggen har 
klart en borsynk på opptil 7 

meter i minuttet. Det betyr at 
vi rundt regnet kan produsere 
260.000 boremeter per år med 
dagens utvinningstakt, sier 
Godejord.

Sprengstoff
Sandviks nyutviklede soft-
waresystem iSure utgjør selve 
hjernen i operativsystemet for 
all boreplanlegging som styres 
fra førerplass.

- Her beregnes også 
skreddersydde salverapporter 
inkludert medgått boretid 
og eventuell ventetid. Slike 
borelogger er noe byggherrer 

alltid er glade over å få på 
bordet, forteller Kristine 
Thorsen. Fastsettelse av 
boreparametrer beregnes ut 
fra sprengningsøyeblikket, 
og de neres under design av 
boreplanen. Dermed kan hull 
som krever stor nøyaktighet 
kjøre med redusert trykk 
automatisk. Ifølge Rune 
Gravli beregner og kalibrerer 
iSure blant annet boremønster 
og salvekarakteristikk 
med utgangspunkt i 
anvendt sprengstofftype 
sammenholdt med det 
aktuelle fjellets egenskaper. 

Sandvik har også utviklet et 
stanghåndteringssystem som 
for tida er under testing i 
Finland.

- Særlig ved langhulls-
boring for injeksjon er det en 
enorm utfordring for personen 
som hele tiden må skifte 
borstenger manuelt. Et slikt 
håndteringssystem er et stort 
framskritt i forhold til både 
helse, miljø og sikkerhet, sier 
Kristine Thorsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

1 Fornøyd Even Godejord tror den nye riggen kan klare 260.000 
boremeter i året.

2 I hytta Espen Rongthvedt Eriksen, Kristine Thorsen og Rune Gravli. 

3 Nyansatt Vertskapet Kristine Thorsen og Rune Gravli ble ansatt i 
Sandvik etter at DT1120i ble levert.



Veterantreff i Slovenia høsten 2009

Slovenia kan sies å nesten være Europa i miniatyr. 
Det er et harmonisk land med sammensatt topografi, 
vennlige mennesker og vestlig levestandard. 

Slovenia strekker seg fra Middelhavet i sydvest til 
Alpene mot Østerrike i nord. I tillegg grenser det til 
Italia, Ungarn og Kroatia noe som har medført stor 
innflytelse på blant annet mattradisjoner og levesett. 

Ankomstdagen reiser vi direkte til den vakre byen 
Portoroz ved Middelhavet, hvor vi skal bo på Hotel 
Riviera (www.lifeclass-portoroz.com) i fire døgn. 
Byen er et fint utgangspunkt for utflukter og det er 
muligheter for late ettermiddager ved hotellets basseng 
eller ved sjøen. Dag 5. forflytter vi oss til hovedstaden 
Ljubljana og tar inn på det fasjonable hotellet Grand 
Hotel Union Executive (www.gh-union.si). Ljubljana er 
en sjarmerende by med en herlig blanding av praktfulle 
gamle bygninger, trange gater, torg og broer. På høyden 
over gamlebyen troner Ljubljana Castle som ble bygget 
på 1100-tallet. For de som liker å shoppe er det godt 
utvalg av det meste til brukbare priser. 

Det blir også tid til en tur til den vakre innsjøen Bled 
hvor vi skal spise middag på det 1000 år gamle slottet 
som ligger majestetisk til på en høyde over innsjøen. 

Nytt for årets turer er at det blir tilbud om utflukter 
utover det som er fastlagt i programmet for de som vil 
oppleve enda mer. Detaljert program med priser vil bli 
sendt ut i slutten av februar. Programmet vil også være 
tilgjengelig for MEF-medlemmer på medlemsnettet 
www.mef.no. Maks antall deltakere pr. tur er 50 
personer. 

Påmeldinger registreres etter prinsippet ”først til 
mølla”. Ønsker du å forhåndsreservere plass allerede 
nå, send e-post til: bjorg.fossum@mef.no eller 
solbjorg@escapetravel.no. Har du spørsmål, kontakt 
Bjørg Fossum, MEF telefon 22 40 29 10, eller Solbjørg 
Brandsgård, Escape Travel telefon 22 01 71 76.

Eksklusivt tilbud til veteraner i MGF og MEF   
Tur 1, 18. - 23. september   -    Tur 2, 09. - 14. oktober

Tilbudet gjelder MEF-medlemmer og representanter fra MGF-medlemmer 
med ledsagere, som har lang fartstid i bransjen.



ANLEGGSMASKINEN 2-0944

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

Grip mulighetene.
Ta et steg videre.
Velg fagskolen.

FAGSKOLENE

Fagskolen i Gjøvik tlf 61 14 54 00
Fagskolen i Oslo tlf 23 46 41 00
Østfold Fagskole tlf 69 97 33 00

Fagskolen Tinius Olsen tlf 32 86 76 00
Fagskolen Telemark tlf 35 56 93 50
Fagskolen i Vestfold tlf 33 07 90 00

PÅ ØSTLANDET
FAGSKOLENE
/ mer ansvar og bedre
jobbmuligheter
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MESSER OG KONFERANSER 2009
23.-25. februar: Trimble Dimensions 2009
Las Vegas, USA. Arr: Trimble

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

20.-25 april: Intermat
Paris

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

3.-6. juni: Elmia Wood
Jönköping, Sverige

11.-13. september, Dyrskun
Seljord

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

2010
19.-24 april: Bauma
München

Juni: MEFA 2010 
Stavanger

Komatsu Forest AS er eid av Komatsu-konsernet og Felleskjøpet Agri. Selskapet er eneimportør av Valmet skogsmaskiner till 
Norge og er en av de ledende leverandørene innen skogsmaskiner. Selskapet er lokalisert med verksted og kontor i Stange. 
Komatsu Forest AS tilbyr nye og brukte maskiner, deler, service og rådgivning til det Norske markedet.
Komatsu Forest AS omsatte i 2007 for 170 millioner og solgte totalt over 120 maskiner.

Vi søker samarbeidspartnere / medarbeidere som setter kundenes behov i sentrum med personlige egenskaper som stå-på vilje, 
fleksibilitet og samarbeidsevne.

Samarbeidspartnere / eksternt servicepunkt i sydnorge og Trøndelag 

Kvalifikasjoner: Vi søker Deg som har interesse av i egen regi å arbeide med hightech – produkter. At Du har en brennende 
interesse for å yte god service og skape gode mellommenneskelige relasjoner med våre kunder er naturligvis en selvfølge. Din 
arbeidsplass er i hovedsak ute i felt hos kunder.
Erfaring fra bransjen eller tilsvarende bransje. Ønskelig med datakunnskaper. 

Arbeidsoppgaver: Service og vedlikehold av skogsmaskiner ute i felt i angitt område, etter avtale med Komatsu Forest AS. . 

Ønskede egenskaper: Evne til å jobbe systematisk og selvstendig. Gode samarbeidsegenskaper og ordenssans. 

Vi tilbyr: Gode betingelser for rett person. Opplæring. Muligheter for faglig utvikling i et positivt og markedsorientert miljø med gode, 
ordnede arbeidsforhold. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til: 
Daglig leder Tore Aaslund tlf: +47 62 57 88 10, mob: +47 992 45 113, 
e-mail: tore.aaslund@komatsuforest.com

Søknad med CV sendes innen 10.03.08 til: 
Komatsu Forest AS, Hansrudveien 6, 2335 Stange eller på e-mail.

SKUFFE
MAT

Hitachi + Kawazaki = sant
Hitachi Construction Machinery (HCM) og Kawazaki Heavy Industries har planer om et 
produksjonssamarbeid for hjullastere. Bakgrunnen er å stå best mulig rustet til å møte de kommende 
utslippskravene  Steg IIIb som innføres fra og med 2011. Også den Hitachi-eide hjullasterprodusenten 
TCM vil delta i samarbeidet, heter det i en pressemeling fra HCM. Hovedbegrunnelsen for samarbeidet 
er i første rekke å sammen kunne komme fram til tekniske løsninger som på best mulig måte 
imøtekommer de nye globale utslippskravene fra anleggsmaskiner som gradvis trer i kraft om to år.
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Når du kjøper en ny arbeidsmas-
kin, vil de este ha en forsikring 
som både dekker selve maskinen 
samt utstyret maskinen leveres 
med. Forsikringen omfatter da 
standard utstyrt arbeidsmaskin av 
fabrikat, type og årsmodell som 
er beskrevet i forsikringsbeviset, 
samt påmontert utskiftbar redskap 
når dette er spesi sert.
Utstyr som rototilt, grabb eller 
pigghammer kan dekkes inn 
under maskinens kaskoforsikring, 
men forsikringen gjelder da kun 
når utstyret er tilkoplet maskinen. 
Når utstyret er avmontert, er det 
ikke forsikret uten tilleggsdek-
ning. Bakgrunnen for at dette må 
tilleggsforsikres er at slikt utstyr 
er tyveriutsatt.
Avmontert utstyr kan forsikres 
mot tyveri, men det stilles noen 
krav. For det første skal utstyret 
kunne identi seres, dvs. enten 
ved kopi av kjøpekontrakt eller 
serienummer. På grunn av tyve-
ririsikoen må også utstyret mini-
mum veie 300 kilo. Når utstyret er 
avmontert, stilles det krav om at 
entreprenøren har gjort det som er 
mulig for å unngå tyveri av utsty-
ret. Den avmonterte enheten skal 
sikres med kjetting og lås eller på 
annen måte slik at tyveri i størst 
mulig grad vanskeliggjøres. For 
eksempel bør det være god nok 
sikring om utstyret stroppes og 
heises opp med grabben, eller at 
grabben legges over utstyret ved 
arbeidsdagens slutt. Det viktigste 
er at sikringen gjøres slik at tyveri 
i størst mulig grad vanskelig-
gjøres.
På en og samme dag kk If inn-
meldt tyverier av rototilter i tre 
vidt forskjellige saker. Det viser at 
entreprenørene må vise aktsom-
het ved sikring av utstyret når det 
er avmontert. Vår erfaring er at i 

økonomiske nedgangstider øker 
tyveririsikoen.

Maskinskadeforsikring på til-
leggsutstyr
På nyere maskiner er det mange 
som ønsker å ha maskinskade-
forsikring. Denne forsikringen 
dekker maskinskade på selve 
maskinen, brudd eller brekkasje 

på motor, gearkasse, drivverk til 
maskinens fremdrift, styreenhet 
eller arbeidsenhetens motor og 
drivverk. Den gjelder altså ikke 
maskinskade på tilleggsutstyr. 
Hvis man ønsker og har behov for 
maskinskadeforsikring på spesi-

sert utstyr, må dette tilleggsfor-
sikres. Forsikringen gjelder for 
utstyr som er inntil seks år gam-

melt og dekker skade ved brudd 
eller brekkasje som skjer plutselig 
og uforutsett på det spesi serte 
utstyret.

Tekst
I SALGSSJEF  
ULF MICHAELSEN, IF 
ULF.MICHAELSEN@IF.NO

TILLEGGSUTSTYR TIL 
ARBEIDSMASKIN
I den siste tiden har vi opplevd et økende antall tyverier av avmonterte 

arbeidsenheter. Arbeidsmaskiner blir mer og mer multifunksjonelle og krever 

dermed forskjellige slags type tilleggsutstyr.  Dette utstyret er tyveriutsatt.

FORSIKRING TILLEGGSUTSTYR

Tyvgods Populært blant tyver:  
Kostbart gravemaskinutstyr (Illustrasjonsfoto)
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PORTABEL ENERGI!
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MIN DAG IVAR PEDERSEN

Vi har alle sett dem når vi er 
ute og kjører langs norske 
veier, og lurer kanskje på hva 
de driver med, disse karene 
med hodet stukket inn i 
elektroskap og styringstavler 
mens en gul og knelende 
tunglastet varebil står parkert 
på nærmest høvelige plass.
Ivar Pedersen fra Vik utenfor 
Hønefoss er en av disse 
karene.
- For egen del er jeg ansvarlig 
for reparasjoner og vedlikehold 

av alle installasjoner og 
elanlegg, også dem i tunneler, 
fra Sollihøgda langs E16 hit til 
Ve-krysset utenfor Hønefoss 
og videre langs riksvei 7 til 
Haugastøl. Bare veibelysning 
er unntatt, men det kan endre 
seg fra mai av i år. Det er 
snakk om en strekning på rundt 
25 mil. Jeg er stasjonert ved 
Mestas sentral på Hensmoen 
like ved her, men er underlagt 
Mestas avdeling på Berger 
nord for Oslo som styrer i 
alt 20 mann med tilsvarende 
oppgaver, sier Ivar Pedersen 
med seks år bak seg i jobben.
Kjøringen fram og tilbake 
langs den samme strekningen 
skjer ikke kontinuerlig. Mange 

ganger er det snakk om akutte 
utrykninger på grunn av 
feilmelding på veivesenets 
vidstrakte informasjons og 
meldingstavler langs norske 
veier, eller kanskje lysanlegg 
i veikryss eller tunneler. Men 
mye av jobben er rutinemessig 
vedlikehold for å hindre at feil 
oppstår, eller beredskap til å 
rykke ut på det meste som kan 
skje.
- Bilen jeg bruker er velutstyrt 
til å kunne takle de este av 
feilene som kan oppstå. Som 
er i dag, for eksempel, da det 
kom inn en feilmelding på 
informasjonstavla her i dette 
viktige veikrysset mellom 
riksvei 7 mot Hallingdal og 

E16 mot Fagernes. Tavla 
brukes ofte om vinteren til 
meldinger om føreforhold og 

I dagens data- og IT-alder nnes det ikke alltid åpenbart fornuftige 
forklaringer på det man ser eller gjør. I alle fall ikke for dem som 
betrakter det hele fra utsida. Men det meste er vel begrunnet. Denne 
info-tavla jeg akkurat har fått i drift igjen for eksempel, styres fra en 
sentral i Bergen. Da sentralen registrerte at det vart oppstått en feil, ble 
det i første omgang gitt melding til en sentral i Porsgrunn, som igjen 

meldte feilen videre til Mestas avdeling på Berger. Derfra ble beskjeden 
meddelt meg, som altså rykket ut for å stille diagnose og reparere. Med 
mobil telefonkontakt til de ansvarlige har jeg sørget for eltilførsel og 
andre nødvendige driftsinngrep, og kk til slutt bekreftet at tavla var på 
lufta igjen. At det akkurat nå ikke står noen melding til tra kkantene på 
den, kommer vel av at alt er normalt langs veiene over fjellet.  

Navn I Navn Ivar Pedersen (50)
Firma I Mesta as
Maskin I Maskin Toyota Hiace

Min historie

Uten innsatsen fra de ansatte i elektroavdelingen i 

Mesta as, ville nok mye gått i stå langs norske veier. 

I alle fall vinterstid.

VELUTSTYRT 
FOR VEDLIKEHOLD
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kanskje om stengning eller 
kolonnekjøring over fjellet, 
slik at tra kkantene får 
mulighet til å gjøre egne valg 
omkring kjørerutene.
Med en fast rute på 25 mil blir 
det fort mange tjenestekjørte 
kilometer i året for Pedersen. 
Hvordan er bilen som 
arbeidsplass i forhold til det?
- Denne kk jeg i september. 
Hiace’n har turbomotor og har 
til nå tikket inn 17.700 km på 
telleren. Forrige biltype var 

en VW Transporter, men den 
hadde vanlig sugedieselmotor 
og var følgelig rimelig treg 
på gassen med all tyngden 
jeg har baki, særlig under 
akselerasjon fra 60-70 km/t 
og oppover, og i motbakker. 
Det ble mye giring, ja. Men 
kjøreegenskapene generelt og 
komforten på at vei var mye 
bedre i Transporter’en. Den 
gikk nesten en kvart million 
kilometer før utfasing til fordel 
for denne, sier Ivar Pedersen, 

som egentlig ønsker seg en 
arbeidsbil med rehjulstrekk 
på grunn av kjøring året rundt 
på mye guffent føre.
- Jeg skulle gjerne ha hatt en 
Opel, men Mesta opererer 
med standardavtaler med 
leverandør. Sånn er det bare.
Ivar Pedersen bor i enebolig 
med samboer og to barn. Vik 
ligger i likhet med Hensmoen 
like utenfor Hønefoss. Ut over 
jobben blir det lite tid til andre 
hobbyer enn å pusle med hus 

og hage. 
- Det krever sitt, ja. Men 
hverdagen med samboer og alt 
det trivelige som hører med, 
byr jo på mange gleder. Blant 
annet ferdig smurt matpakke 
de seneste to årene hver dag 
jeg starter opp hjemmefra. Det 
er luksus det, og attpåtil en 
sunn luksus.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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Junkers fristempel 
dieselkompressor. 
Typebetegnelse 2 FK 115 A. 
Årgang ca. 1952.

Dette er en helt uvanlig 
og spesiell motor- og 
kompressorkonstruksjon. 
Det sentrale indre i 
maskinen er en liggende 
sylinder med to motgående 
stempler, i en sylinder uten 
sylinderlokk. Motorsylinderens 
arbeidsprinsipp er totakt, 
hvor det ene stempelet 
styrer luftinnløpsporter i 
sylinderveggen, og det andre 
stempelet styrer eksosporter. 
Innsprøytningsdyse leverer 
brennoljen. På baksiden av 
de to motorstemplene sitter 
kompressorstempel, noe 
større diameter, som arbeider 
i kompressorsylindre. Ved 
ventilanordninger i disse 
leveres spyleluft til innløpet i 

motorsylinderen, og trykkluft 
til tank som gir kompressorens 
luftlevering. Stemplene er 
frittløpende, de har ingen 
veivstang og det er ingen 
veivaksel. 

Funksjonsgangen i 
kompressorsylindrene 
er slik at en andel av 
komprimert luft fra hvert 
arbeidsslag presser stemplene/
motorstemplene sammen, 
og bevirker neste tenning og 
arbeidsslag i motorsylinderen. 
Bevegelsene av de to 
stemplene er synkronisert 
ved hjelp av 2 par tilknyttede 
tannstenger, hvert par med 
et midtplassert tannhjul. Den 
ene tannhjulsakselen driver 
samtidig brennstoffpumpen 
og smøreoljepumpen. Det 
er en egen startluft aske 
for høyt trykk, som fylles 
fra forbrenningsrommet 

i dieselsylinderen mens 
maskinen arbeider. 

Det er væskekjøling, 
og det er bare 1 roterende 
aksel i maskinen, dette er 
aksel med kjøleviften og 
kjølevannspumpen. Denne 
drives av en trykkluftmotor

Det heter i brosjyretekst 
for maskinen at ”Brennstoffets 
energi omsettes ad korteste 
vei direkte til trykkluftenergi, 
ved at motorstempel og 
kompressorstempel er en 
enhet. De hittil teknisk 
nødvendige mellomdeler 
for overføring av kraften 
fra stempelmotoren, som 
krumtapp og råder med 
tilhørende lager, svinghjul, 
koblinger osv., er helt 
bortfalt.” 

Brosjyreomtalen oppgir 
dieselmotorens ytelse til 
35 hk, slagtall 820 pr. min.  

Kompressorens kapasitet er 3,6 
m3/min, og maskinens vekt er 
1,7 t.  Maskinen har 1-akslet 
understell med luftgummihjul

Produsent var Junkers 
Maschinen- und Metallbau, 
München. Museets eksemplar 
har ikke tilhørt Vegvesenet, det 
kommer fra entreprenør rmaet 
Kråbøl & Co. i Gausdal. Om 
Vegvesenet har hatt denne 
maskintypen vet vi ikke. Som 
nevnt mener vi at dette må ha 
vært en sjelden type. 

Museets gjenstandsnr. 2157. 
Noen betraktninger rundt 
kompressoren fra denne 
tyske fabrikken, vil være at 
de hadde lengre erfaring med 
dieselmotorkonstruksjoner 
med motgående stempler. 
Motorer uten sylinderlokk/
topplokk, beskrevet som 
”det bekjente Junkers 
dobbelt stempelprinsipp”. 

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

Rettelse: I forrige utgave av Anleggsmaskinen sto under vignetten Maskinelt tilbakeblikk avbildet 

en FWD lastebil sammen med et wiredrevet graveaggregat, oppgitt til trolig å være en Brøyt. 

Wireaggregatet er en ABS traktortilkoplet gravemaskin (red.anm.)

ANLEGGSKOMPRESSORER
-DEL 2

I desemberutgaven av Anleggsmaskinen ble omtalt utgaver av anleggskom-

pressorer av to kjente fabrikat, svensk og norsk. I denne utgaven av spalten vil 

vi fortsette temaet, med å omtale en helt annen sjelden men teknisk interes-

sant kompressortype. 
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Dette var totaktmotorer 
med forbrenningsluft- og 
eksosgassvekslingene via 
porter i sylinderveggen. 
Motortypen fantes i størrelse 
for lastebildrift, i konstruksjon 
med én undre veivaksel med 
veivstangdrift også fra de 

øvre stemplene. Og det ble 
bygget ymotorer av slikt 
hovedprinsipp, men med 
sammengirede veivaksler både 
i underkant og i overkant. 
Bedriften var stor y- og 

ymotorprodusent før og under 
andre verdenskrig.

Den spesielle og forenklede 
motorkonstruksjonen i 
kompressoren som er tema 
her, har nok utgangspunkt 
og røtter i kunnskapene 
fra de nevnte motortypene 
med motgående stempler. 
Mens anleggskompressoren 

representerer et etterkrigs 
fredstidsprodukt fra den 
tidligere rustningsprodusenten.

Tekst I ASGEIR ENGJOM   
 BJØRN PREBENSEN
Foto I  MASS HAUGEN

Det er innsiden som teller Junkers-kompressoren er stygg i lakken, men i god maskinell stand, ifølge Vegmuseet. Kompressoren skal etter 
planen startes opp på museets familiedag 16. august.
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MASKINTEST VOLVO ECR 48C

STABIL MEN LITT 
TREG MINIGRAVER
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Maskinen har følsom hydraulikk, 
men som godt kunne vært litt 
kjappere. Noen ulemper som 
Volvo snarest burde eliminere er 
lav beltehastighet og høyt støyni-
vå inne i hytta. Til tross for inn-
vendingene viser maskinen opp et 
godt og stabilt helhetsinntrykk.

Hytte
Alt sett under ett er hytta på C-

modellen mye mer brukervennlig 
enn på forgjengeren. Store vindu-
er gir god sikt. Ellers byr hytta på 
god plass til bena også for godt 
fullvoksne førere. Totalbildet er 
at den oppleves som både større 
og behagligere enn det man kan 
være vant med på en minigraver.

Førerstolen har alle innstil-
linger som trengs, pluss at den 
har høyt ryggstø. Sikten er mye 

bedre enn på tidligere maskiner, 
takket være større glasspartier og 
mer kompakte stolper. Frontruta 
har gassdempere og kan åpnes 
helt. Til og med den nederste 
vindusruta kan demonteres.

Den aktuelle årstiden gjør 
at klimaanlegget nok ikke var 
spesielt givende å sjekke ut, men 
varmeeffekten var det ikke noe 
å utsette på. Luftdysene satt nt 
plassert for å sikre is- og duggfrie 
vinduer.

Golvet er helt att, og gjør 
det enkelt å rengjøre for leire, 
grus og annen skitt. Konsollene 
for manøverspakene er plassert i 

samme oppheng som førerstolen, 
noe som førte til myk og kontrol-
lert manøvrering også da maski-
nen ble utsatt for støt og slag.

Det som trekker totalkarak-
teren for hytta ned er støynivået. 
Det kunne helt klart ha vært mer 
behagelig. Men det er nå en gang 
slik at har man motoren like bak 
rompa, så får man leve med ak-
kurat denne ulempen.

Hydraulikk
Den lastavstemte hydraulikken 
er følsom båe under planering 
og under graving, men jeg hadde 
som sagt tidligere sett at den var 

MASKINTEST VOLVO ECR 235CL

Volvos minigraver ECR48C kjennetegnes blant 

annet for god sikt og en hytte som oppleves romslig 

til å være en så liten maskin.
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Tjenestevekt: 4.850 kg
Motor: Volvo D2,2D
Effekt: 27,1 kW 
 (36,3 hk)/2.200 o/min.
Max. beltehast:  5 km/t
Max gravekraft: 2.546 daN
Lydnivå hytte: 72 dB(A)
Eksternt lydnivå: 96 dB(A)
Max. gravedyp: 4.030 mm
Max. rekkevidde: 5.939 mm

Hytte
Sikt 4,5
Plass 4,0
Ergonomi 4,0
Instrumentering 4,0
Hytteklima 3,5

Hydraulikk
Følsomhet 4,0
Hurtighet 3,5
Styrke 4,0

Motor/drivlinje
Transporthastighet 3,0

Service
Daglig ettersyn 4,5
Atkomst ved service 4,0

Totalt 3,9
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litt kjappere. På den annen side 
kan den noe trege og langsomme 
hydraulikken ha bidratt til at 
maskinen er så følsom på stik-
kene. Det går jo ikke alltid an å 
få alt.

Testmaskinen var ekstra ut-
styrt med automatisk tomgang, 
som senker motorturtallet etter 
om lag fem sekunder (standard 
i Norge). Det er bra for drivstof-
forbruket, og ikke minst for 
miljøet. Det er derfor ubegripelig 
at dette ikke er standard. Miljø-
hensyn er etter det jeg har oppfat-
tet, en av Volvos kjerneverdier, 
og lavt drivstofforbruk er noe 

alle maskineiere legger stor vekt 
på. Her har Volvo virkelig en god 
mulighet til å plukke plusspoeng.

Motor/drivverk
Den 4-sylindrede motoren gjorde 
det den skulle både under gra-
ving og under beltetransport. 
Utvendig motorstøy er litt lavere 
enn hos forgjengeren, noe som 
tyder på at motorrommet på 
C-modellen har fått bedre lydi-
solering.

Derimot er jeg ikke fornøyd 
med hastigheten under belting. 
Den kunne vært betydelig høy-
ere. Jeg merket knapt noen 

forskjell mellom lav og høy 
hastighet, og håper i det lengste 
på at det hele kommer av en fa-
brikkinnstilling som kan justeres 
inn i ettertid. I motsatt fall mener 
jeg dette er et problem Volvo må 
gjøre noe med snarest mulig.

Service/daglig vedlikehold
På så små maskiner som mini-
graverne er, kan det fort bli trangt 
når det er tid for service. Derfor 
er det bare å konstatere at Volvo 
har lykkes bra med tilgjenge-
ligheten. Daglig vedlikehold og 
ettersyn går som smurt. Det er 
bare å åpne dekselet, og så har 

man stort sett hele motoren syn-
lig. Kontrollen av de forskjellige 
væskenivåene går lekende lett.

Det er til og med lett å rengjø-
re radiator og luft lter. Et stort 
påfyllingsrør for drivstoff åpner 
for muligheten til å fylle rett fra 
en dieselkanne når pumpeslange 
med munnstykke ikke nnes i 
nærheten. De daglige smørepro-
sedyrene hadde jeg heller ingen 
problemer med.

Testfører/tekst
I RONNY LARSON
Foto 
I HARALD JONSSON
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yr • Klimaanlegg
• X1/bomavvinkling via rullespak
• X3 via rullespak
• Gummibelter 400 mm
• Frontskjær med yteposisjon

Grunnpris:  kr. 405.000 + mva 
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SKUFFE
MAT

HORMONBEHANDLET 

MÅNEDENS BIL TOYOTA HILUX 3.0 Pris testeat modell: Kr. 353.000,-
Motor: 3-liter 16v commonrail TDI, 
171 hk/360 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 2.670/700 kg
Tilhengervekt m/brems: 2.250 kg
0-100/toppfart: 12 sek/170 km/t
Forbruk: 0,83 l/mil (blandet)

Kampen om å være den sterkeste gutten i klassen fortsetter med Toyotas introduksjon av 

en 171 hk Landcruiser motorvariant i den velprøvde Hilux-pickup’en.

HILUX

Trimble og Caterpillar i nærkontakt
VirtualSite er navnet på en nyetablering i regi av Caterpillar og Trimble i et kontraktsfestet joint venture-
prosjekt. Hovedmotivet er å sammen utvikle og designe programvare for maskinstyring som er best 
mulig tilpasset behovet blant anleggsmaskinførere. Et annet mål skal være å kunne tilby maskinkundene 
mest mulig effektiv bruk og samkjøring av moderne digital styring og kontroll over hele åter av 
maskiner. Hovedkontoret for VirtualSite skal etableres i Trimbles hjemstat Colorado i USA, mens en 
underavdeling legges til Illinois hvor den nye fellesstaben skal jobbe tette sammen med Caterpillars egne 
programvareutviklere, ifølge en pressemelding fra Trimble Holding.
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Når Toyota i disse dager lanserer 
enkelte oppgraderte versjoner i 
modellutvalget sitt, har også den 
nå 30 år gamle pickup-modellen 
Hilux med rehjulstrekk blitt 
spritet opp. En lett oppgradering 
av interiøret og fronten sammen 
med to nye eksteriørfarger 
utgjør den kosmetiske delen. 
Langt mer merkbart er introduk-
sjonen av 3-litersmotoren fra 
Landcruiser, nedtemmet til 171 
hk og 360 Nm. Vi synes også 
fjæringen er betydelig forbedret 
sammenliknet med vår testkjø-
ring da seneste versjon Hilux 
kom i 2005 med D-4D-motor. 

De økte ytelsene kommer 
svært betimelig. D-4D-motoren 
på 120 hk holder ikke lenger 
mål i kampen om hegemoniet 
rundt muskeltoppen blant kon-
kurrentene. Også Nissan Navara 
har endt opp med 171 hk i sin 
nyeste versjon, mens Mitsubishi 
L200 og Isuzu D-Max skilter 
med henholdsvis 167 og 163 hk.

Den aller første Hilux 
pickup’en kom så tidlig som i 
1967. Modellen ble ikke tatt inn 
til Norge før i 1979 da bilen for 
første gang ble levert som 4x4. 
Hilux tok anleggsentreprenørene 
med storm, og brakte den raskt 

helt til topps på salgsstatistikken 
for anleggsbruk.

Når Hilux nå igjen pus-
ses opp, er det altså fortsatt 
6. generasjons utseende som 
utgjør det visuelle kjennetegnet. 
3-litersvarianten kjennes kun 
igjen ved at den ikke har D-4D-
merket på forskjermene. Hilux 
leveres nå i re versjoner med 
varebilregistrering og grønne 
skilter, hvorav den rene tosete-
ren X-Cab fortsatt kan leveres 
med bakhjulsdrift. De to øvrige, 
todørs S-Cab med lasteplass bak 
setene og redørs D-Cab med 
en noe lenger kabin og mulig-
het for montering av bakseter, 
kommer kun som 4x4. Den nye 
3-litersmotoren er for øvrig bare 
å nne i D-Cab som alternativ 
til D-4D-motoren, med valgfri 
fem trinns manuell eller automa-
tisk girkasse. Begge har som før 
valgfri innkopling mellom 2x4 
og 4x4, begge med lav og høy 
utveksling, samt differensial-
sperret 4x4 i lav.

Vi har kjørt D-Cab med stor 
motor i skikkelig snøføyke i lø-
pet av en av vinterens hittil mest 
nedbørsrike helger i Sør-Norge. 
Det gikk helt problemfritt, for å 
oppsummere kort.

Førermiljøet er så å si uendret 
bortsett fra et par minimale 
detaljendringer omkring plas-
sering og betjening av radio/
klimaanlegg. Og det har når sant 
skal sies ikke vært særlig mye å 
endre på i kabinen med tanke på 
forbedringer. Ut- og innstigning 
går uhindret, og sikten framover 
og til sidene er upåklagelig som 
før. Alle knapper og brytere som 
brukes sjelden er gjemt unna fra 
synsbildet, og sikrer et rolig og 
avdempet instrumentbord. Ak-
kurat det skyldes også at Toyota 
ikke er blitt fristet til å plassere 
alt som nnes i en diger og 
dominerende midtkonsoll.

Motoren er som nevnt en noe 
nedtonet Landcruiser-variant. 
De 171 hestekreftene jobbet 
uanstrengt med kraftfull, men 
ganske ueksplosiv respons under 
akselerasjon. Testbilen hadde 
piggdekk, noe undertegnede 
ikke har kjørt med på over 15 år. 
Derfor var det vanskelig å skille 
eventuell piggstøy på asfalt-
dekke fra ren vindsus. Innvendig 
støynivå var etter vår smak 
vel høyt, men vi klarte denne 
gangen ikke de nere kilden. 
Kjøring på rent snøføre avga 
særdeles lite innvendig støy, 

men lavere hastighet kan forkla-
re tilsvarende mindre vindstøy 
som kilde. Vellyden fra motor 
og drivverk var imidlertid ikke 
skjemmende i det hele tatt.

Vi mener å merke at også 
fjæringen er blitt forbedret un-
der oppgraderingen. Til å være 
en bil med særdeles høy tillatt 
totalvekt, tok fjæringen snerten 
av de skarpeste slag og dumper i 
normale hastigheter uten å være 
verken stump eller spretten. Her 
mener vi Hilux må rangeres 
blant klassens mest komfortable.

Uten å overhodet ta stil-
ling til hvem av de mest solgte 
pickup’ene vi mener har best 
egenskaper, kan vi i alle fall 
konstatere at Toyota Hilux nok 
vil holde koken høyt oppe på 
salgsstatistikkene også etter den 
siste oppgraderingen. Toyota 
Norge mener selv det er mulig å 
levere 750 eksemplarer av Hilux 
i 2009. Rimeligste X-Cab i 2x4 
leveres for 220.900 kroner. Som 
4x4 koster samme bil 274.700 
kroner. Prisene på grønnskiltet 
D-Cab med D-4D-motor begyn-
ner på 291.500 kroner.    

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Ripefri X-Trail
På den 79. internasjonale motormessen i Geneve viser Nissan sin nye X-Trail Platinum med blant annet ripefri lakk. Modellen skal ifølge en 
pressemeling fra Nissan understreke det produsenten mener er X-Trails naturlige styrke og komfort, samt bilens praktiske og dynamiske ytelse. 
Ripefri lakk gir bilens ytre ekstra beskyttelse mot steinsprutskader og skader som typisk oppstår ved vasking i automat.  Mer synlig er likevel 
toppmodellen med sine nye 18” lettmetallfelger gir bilen et enda mer stilig og kraftfullt uttrykk. X-Trail Platinum har også et Bose Premium 
lydanlegg med åtte høyttalere tilgjengelig. Dessuten en tilkoblingskontakt for tilleggsutstyr på oppbevaringsrommet i midtkonsollen for at 
passasjerer kan koble til MP3-spilleren samtidig som den ligger gjemt i oppbevaringsrommet når de forlater bilen. Levering av bilen i Europa 
starter i begynnelsen av mars.

Detaljer  
Toyota, Hilux.
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Juridisk avdeling er MEF er storfornøyd med oppslutningen om 
kurset som lar MEF-bedriftene få fersk kunnskap om endringer i de 
mest aktuelle kontraktstandardene.

- Kurset tar for seg nyreviderte NS 8405 og de helt nye 
underentreprisestandardene NS 8415 og NS 8416, og går gjennom 
totalentrepriser og forbruksentrepriser, sier advokat Thomas Kollerød. 
Før sommeren arrangeres samme kurs i Oslo, Bergen og Alta.

Da kurset ble avholdt på Oppdal, møtte i underkant av 100 
deltakere fra denne regionen fram. Og advokatene trakk 30 jus- og 
Norsk Standard-interesserte da det ble arrangert i Kristiansand. 

Her lot også Aldin Johansen hos Oveland AS, Harald Solvik fra 
Repstad Anlegg AS og Svein Frustøl i Frustøl AS seg avfotografere 

som et bidrag til å dokumentere at dette kurset er svært 
viktig kilde til å få oppdatert jussen på bedriftsnivå. 

MEFs juridiske avdeling har hver gang kjørt full kurspakke med 
komplett bemanning, følgelig også med advokatene Erling M. Erstad 
og Tone C. Gulliksen på plass.

- Vi er klare på at årsaken til den gode oppslutningen speiler 
anleggsbransjens vilje og evne til å være helt oppdatert på alle 
fagområdene den jobber med, sier Kollerød.

Kontraktsarbeid er daglig kost for hele den seriøse delen av 
anleggsbransjen. Brede kunnskaper om nye kontraktstandarder er 
også avgjørende for å kunne holde tritt med og tilfredsstille kravene 
som oppdragsgiverne legger til grunn.

- Kurset treffer entreprenørene i hverdagen, og de kjenner seg 
igjen i stoffet vi legger fram for dem. Bransjen jobber jo med 
slike ting hver eneste dag, sier Thomas Kollerød, som tror det 
sosiale samværet utenom selve kurset bidrar ytterligere til å heve 
lærevilligheten.

- Kolleger som sjelden eller aldri har kontakt ellers i året, treffes 
og utveksler erfaringer, både om generelt nytt i bransjen og faglig 
innrettet stoff. Vi registrerer at de også snakker om det de har vært 
gjennom på kurset, og at de på den måten forsikrer seg om at de har 
fått med seg alt sammen.

Populært juskurs
Kurs

Rundt 60 lydhøre representanter 

fra Nord-norske maskinentreprenører 

stilte opp da juridisk avdeling i MEF kjørte  

kurs i Tromsø nylig om nye kontraktstandarder. Folk 

strømmet også til da kurset ble holdt i Oppdal og 

Kristiansand.

NORGE
RUNDT

Tromsø  60 regionale maskinentre-
prenører møtte opp i Tromsø for å bli 
oppdatert om nye standarder rundt 
entreprisekontrakter.

Kristiansand  Aldin Johansen, Harald Solvik og 
Svein Frustøl satte av tid til å overvære MEFs 
grundige gjennomgang av nye og reviderte jus-
standarder i Kristiansand.
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Jostein Bjørnstad (19 år) som er 
anleggsgartnerlærling hos Aakerholt Steen & Lund 
i Vestfold skal representere Norge i WorldSkills i 
Calgary, Canada 2009. 

WorldSkills, eller yrkes VM som det også 
kalles er verdens største konkurranse i yrkesfag for 
lærlinger og arrangeres hvert annet år. 

Det deltar ca 900 ungdommer under 23 år fra ca 
40 land. Det konkurreres i 40 fag innen håndtverk, 
teknologiservice og helse.

Les mer om Jostein og WorldSkills på:  
www.okab.no  (Vestfold, Buskerud, Telemark)og på 
www.worldskills.no 

Region Øst

Årets Entreprenørbarnehage i MEF avd. Oslo/Akershus

Hammerfestgata barnehage i Oslo ble kåret til 

Årets entreprenørbarnehage for 2008 i Oslo/

Akershus.

Kåringen foregår ved trekning kombinert med godt skjønn fra 
styret i avdelingen. Prisen tildeles for å ytterligere å stimulere 
til ute-aktiviteter i barnehagen, slik at barna forstår betydningen 
og gleden av å utføre praktisk arbeid. Prisoverrekkelsen fant 
sted 27. januar. Tilstede var, foruten barnehagestyrer Elisabeth 
Gellein og ere barnehagetanter og -onkler også styremedlem 
i MEF avd. Oslo/Akershus Ole Christian Vold og distriktssjef 
i MEF, Jon Stenrud, som overrakte prisen. Barna var henrykte 
da de kk overlevert en ekte anleggstraktor med graveaggregat 
og lasteskuffe som de kunne sitte på og utføre ”formålstjenelig 
praktisk arbeid”. 

De kk også re eksvester og en haug med 
boller som kom godt med på en strevsom 
og hektisk barnehagedag. Barnehage-
styrer Elisabeth var nok mer betatt 
av hovedpakken i prisen, nemlig de 
ti tusen kronene som prisen også 
bestod av, og som skal brukes til 
å ruste opp barnehagen slik at den 
stimulerer barna i barnehagen til 
en god entreprenørånd. Det legges 
ingen ytterligere føringer for bru-
ken av pengene. 

Vi gratulerer Hammerfestgata barne-
hage med prisen! 

NORGE
RUNDT

Glade Stolt barnehageledelse etter at diplom  
og sjekk har skiftet eier.

Region Sørøst

WorldSkills Calgary 2009
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Terminalgt.10, 9019 Tromsø
Tlf. 77 60 98 88, faks. 77 60 98 77

www.tromsomaskinforretning.no

Leica DISTO™ D5 avstandsmåler
Verdensnyhet fra Leica Geosystems
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MEF HAR ORDET

MEF avviklet for 28. gang Anleggsdagene i slutten av januar. 
Man skulle tro at oppmøtet og stemningen ville avspeile de globale 

nanskrisetidene som har ommet over oss siden i fjor høst. Men slik 
var det ikke. Oppmøtet var godt og stemningen var bra blant alle de jeg 
snakket med. Men, det er klart at en del bedrifter sliter. Mitt inntrykk er 
at det var en spent forventning til den tiltakspakken som regjeringen la 
fram 26. januar, noen dager etter Anleggsdagene. 

Anleggsbransjen har grunn til å være fornøyd med den krisepakken som 
er kommet fra myndighetene. MEF er fornøyd med både størrelsen på 
og innretningen i pakken, der det er god bredde i tiltakene. Samtidig 
er tiltakene også samfunnsmessig lønnsomme og i ere tilfeller helt 
nødvendige. Det vil nå bli utført mye godt vedlikehold og vegarbeid for 
en rimelig penge. I framtiden må det enda større bevilgninger til for at 
samfunnet skal klare å opprettholde den veg- og eiendomskapitalen vi 
har i Norge. 

Anleggsbransjen har kapasitet over hele landet til å sette i gang 
arbeid umiddelbart. Dette har MEF dokumentert og meddelt til både 
Stortinget og Samferdselsdepartementet allerede i god tid før jul. Vi 
kan ta på oss både større og mindre veg- og jernbaneprosjekter, både 
drift, vedlikehold og nyanlegg. Vi er også klare til å vedlikeholde og 
rehabilitere kommunal infrastruktur, det være seg kommunale veger, 
vann- og avløpsledningsnettet eller annet.

Jeg registrerer at både Statens vegvesen og mange kommuner sier at 
de på sin side er klare til å sette i gang disse arbeidene raskt. Det er 
bra, slik kan vi unngå permitteringer og oppsigelser i de små og store 
anleggsentreprenørbedrifter som sliter rundt omkring i landet. Både 
de sårt tiltrengte tiltakene på vegsektoren og midlene som tilføres 
kommunene til blant annet helt nødvendige vann- og avløpsprosjekter 
vil bety arbeid og videreføring av kompetanse i anleggsbransjens 
bedrifter.

I tillegg kommer endringen av permitteringsreglene, både det som 
gjelder arbeidsgivers lønnsplikt ved at arbeidsgiverperioden reduseres 
fra 10 til 5 dager, og økning av dagpengeperioden fra 30 til 42 uker. 
Dette er positivt og et viktig signal om vilje til å komme raskt i gang 
med de konkrete tiltakene.

Anleggsbransjen er også glad for det økte tilskuddet til læreplasser, 
dette er et viktig bidrag til å sikre langsiktig rekruttering og videre 
oppbygging av kompetanse også i vanskelige tider.

Av mindre tiltak, som kan ha stor betydning for den bransjen det angår, 
er verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruksnæringen. 

MEF følger nå utviklingen nøye gjennom nær kontakt med 
medlemmene, og vi vil fortsette den grundige dokumentasjonen av 
kapasitet og forventninger om framtiden. MEF vil også videreføre 
det nære samarbeidet og den omfattende kontakten vi har med 
myndighetene, slik at vi gjør alt vi kan for å sikre at igangsettingen 
av tiltakene i krisepakken nå skjer raskt. Jeg har tro på at vi i 
anleggsbransjen da forhåpentlig vil kunne se tilbake på disse krisetidene 
som bare litt utfordrende tider!

KRISE  
-ELLER BARE LITT 
UTFORDRENDE TIDER?
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Men fordi mesteparten av pro-
grammet også i år er lagt opp 
omkring virkelighetsnære pro-
blemstillinger her nede på jordov-
er aten, er mye fokus rettet mot 
de mange nye miljøkravene som 
stadig settes ut i livet, og et mar-
ked som hele tida er i endring.
- Disse to kriteriene stiller kon-
stant avfalls- og gjenvinnings-
bransjen overfor nye utfordringer. 
Problemstillingen går som en 
rød tråd gjennom årets utgave av 
Avfallsdagene. Her nnes også 
mange svar på hvordan bransjen 
skal gå ut og gjøre noe med det, 
sier konferanseansvarlig Tore 
Veløy i MEF Seksjon Ressurs og 
miljø.
Foruten SFTs årvisse gjennom-
gang av de aller siste nyhetene fra 

miljøvernmyndighetene, er blant 
andre Høyre-leder Erna Solberg 
på plass for å belyse en mulig 
sammenheng – eller kanskje 
divergens? – mellom næringspoli-
tikk og miljøpolitikk.
- Vår erfaring er at foredrag og 
betraktninger som kommer fra 
kjente personer i tillegg til tunge 
bransjefaglige aktører, gir innhol-
det i konferansen et enda videre 
perspektiv. Steinar Lem er for 
eksempel kjent som både miljø-
forkjemper og mediefargeklatt. 
Han kan helt sikkert tilføre oss 
nytt tankegods i forhold til hvor-
dan natur- og miljøverninteresser 
ser for seg utfordringene med 
avfallshåndtering og gjenvinning, 
sier Veløy.
Finanskrisen er likevel ikke til å 

unngå som tema på en faglig høy-
aktuell mønstring som Avfallsda-
gene er. Direktør for strategi- og 
samfunnskontakt Runa Opdal 
Kerr i Veolia Miljø skal spisse ak-
kurat denne problemstillingen.
- En reell konsekvens av -
nanskrisen er at avfallsmengden 
avtar i takt med redusert industri-
produksjon. I motsetning til hold-
ninger i oppgangstider, vil mange 
nå se at avfallsstrømmen kan 
være bortkastede penger og prøve 
å redusere den. Utfordringen for 
bransjen vår blir da å skape ere 
verdier av denne reduserte meng-
den avfall. Graden av material-
gjenvinning henger nøye sammen 
med etterspørsel og pris. I dårlige 
tider må bransjen følgelig jobbe 
hardere med å få ut ere gjenvin-

ningsmaterialer for å få mer igjen 
for innsatsen selv, resonnerer Tore 
Veløy.
Deltakerne får også en gylden 
mulighet til ”nærkontakt av tredje 
grad” med astrofysiker og fjern-
synskjendis Knut Jørgen Røed 
Ødegaard. Men hans varslede as-
tronomiske betraktninger omkring 
temaet søppel i verdensrommet 
er naturlig nok en særdeles ufor-
utsigbar øvelse å kunne analysere 
på forhånd.
Tore Veløy melder for øvrig om 
et fulltegnet leverandørprogram 
og en jevn strøm av påmeldinger 
fra bransjefolk over hele landet til 
Avfallsdagene 2009.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

2009 AVFALLSDAGENE

FRA FINANSKRISE TIL ROMSØPPEL
Mulige løsninger på nanskrisen har neppe astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard svarene på, men kanskje 
han har tips om framtidig gjenvinning av skrot fra verdensrommet? Finanskrise og romsøppel står i alle fall på 
programmet som to av mange temaer på årets utgave av Avfallsdagene. 

Entusiastisk Knut Jørgen Røed Ødegaard er klar med astronomiske betraktinger omkring søppel i verdensrommet. Finansproblemene  
overlater han til andre.
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LEVERINGSKLARE MODELLERLEVERINGSKLARE MODELLER....

KONTAKT EN AV VÅRE SALGSREPRESENTANTER

Knut Tollefsrød Mobil   480 14 701 Størk Heggdal    Mobil   480 14 703
Bjarne Bøe Mobil   480 14 704 Torstein Børve    Mobil   480 14 734
Atle Hellbø Mobil   480 14 705     Harald Holte       Mobil   480 14 736
Jørn Johnsen Mobil   480 14 730     Martin Fusche    Mobil   480 14 715

GÅ IKKE GLIPP AV ÅRTES KJØP!!
HJULLASTERE TIL STERKT REDUSERTE PRISER..

Ved kjøp av ny hjullaster i februar
vil vi kunne tilby følgende pakke 

UTEN EKSTRA KOSTNADER....

Fabrikkgaranti 1år/ 2000 timer

Utvidet drivlinjegaranti 3år/ 5000 timer

2 stk garantiservicer!

Skreddersydd serviceavtale

Rishaug Anleggsmaskiner AS
Bromstadveien 57,7047 Trondheim  
Telefon 73 98 52 00 faks 73 98 52 01

Avdeling Kleppe
Grudevarden 51, 4352 Kleppe
Telefon 924 359 51 faks 51 78 86 31

Avdeling Oslo
Trondheimsveien 213, 2016 Frogner
Telefon 480 14 702 faks 62 82 88 44

Avdeling Skien
Røraskogen 18, 3739 Skien
Telefon 924 359 51 faks 35 54 45 52

www.anleggsmaskiner.no

Se våre  nye websider  -  www.anleggsmaskiner.no
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SKUFFE
MAT

Ny håndholdt avstandsmåler
Leica er klar med verdens første håndholdte laser avstandsmåler med digital søker og 4x zoom. Av-
standsmåleren Leica Disto D5 avløser Disto A5 og er utstyrt med 2,4” fargeskjerm og innebygget 
digital helningssensor, heter det i en pressemelding fra den norske importøren Leica Geosystems. 
Ved hjelp av digital 4x zoom-søkeren er det enkelt å sikte inn mål på lang avstand også i skarpt 
sollys. Når laserprikken ikke lenger er synlig med det blotte øye, kan målet likevel sees på far-
geskjermen som er høyoppløselig, heter det videre. Foruten ordinær avstandsmåling skal også 
instrumentet kunne brukes til å måle sanne horisontale avstander selv om det ikke er mulig å 

sikte rett på målet, forutsatt at sikten over selve hindringen er fri.

Bobcat på hjul
Bobcats aller første hjulgående gravemaskin veier 5,55 tonn, har en 
40 kW Yanmar dieselmotor og har fått modellbetegnelsen E55W. 
Maksimal transporthastighet oppgis i en pressemelding fra Bobcat 
EMEA til 30 km/t, maskinmalt gravedyp til 3,5 meter og horisontal 
rekkevidde til 5,9 meter. Innvendig støy er målt til 76 dBA, mens 
utvendig støynivå tilsvarer 97 dBA. Maskinen har også separat 
bomsving venstre/høyre på henholdsvis - 80 og - 50 grader. Maksimal 
tipphøyde er 4,25 meter. Maskinen kan utstyres med tvillinghjul, noe 
som øker arbeidsvekten til tett oppunder 6 tonn.

Nye tanker for dieseltransport
Lovverket rundt frakt av farlig gods er komplekst og omfattende, og Vera Fiberglass AS 
serti serer alle sine tanker etter gjeldende ordninger, skriver salgssjef Peter Aanes i en 
pressemelding i forbindelse med lanseringen av to nye ståltanker for transport av diesel 
nå ved årsskiftet (bildet). Benevningene på tanker er mangeslungne, for eksempel ADR-
tank, løstank, palletank, tankcontainer, IBC (Intermediate Bilk Container) – eller rett og 
slett ståltank. Men hva er forskriftsmessig frakt av diesel, spør Aanes. Mange tankbrukere 
er ikke bevisste på forskjellene. Det viser seg ofte at under kontroll av biltilsynet eller 
politiet blir som regel føreren av bilen svar skyldig. - I verste fall kan investeringen i ny 
tank ende i bøter, advarer Peter Aanes.

Nye Nessco-kompressorer
Nessco introduserer en ny serie frekvensstyrte stasjonære kompressorer, VS 
125-150, med leveringskapasitet fra 4,1-25,1 m3 i modeller fra 7,5 til 13 bar. 
Også lavtrykksvarianter er tilgjengelig, skriver Nessco AS i en pressemelding. 
Frekvensstyrte kompressorer øker eller senker hastigheten for å tilpasse lufttilførselen 
til luftbehovet, noe som gir betydelige energibesparelser og stabil lufttilførsel, heter 
det videre. Kabinettet skal være spesielt godt støyabsorberende. Standard støynivå for 
VS 125-modellen oppgis til 73dB(A) ved 7 bars trykk.
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PÅ KANTEN AVHENGIG

Sudoku

5 6 9
2 1 7

5 7 8
9 7

8 7 5 3
4 8

6 3 7
1 2 6

2 9 6

Løsning kommer i neste nr.

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

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 1-09

En kar i den yngre årsklassen kom 
innom den lokale bensinstasjonen i et 
spesielt ærend.
- Jeg skal ha ett kondom, proklamerte 
han.

- Vi selger dem bare i pakker på ti, 
opplyste karen bak disken.
Så den unge betalte og dro av gårde 
med full pakke.

Dagen etter kom han innom igjen.
- Jeg skal ha ett kondom!

Som du vet selges de bare i pakker 
på ti. Og du kjøpte jo ti da du var 
innom i går, så det ser ut for at 
behovet er til stede for såpass mange. 
Hvorfor ikke ta hele tipakningen i 
dag også?

- Jeg prøver å slutte!
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AM KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.
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Løsning  
AM-kryss 1-09

Vinner i januar:
Gunn Rose Hage
2640 Vinstra

Navn: 

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 6. mars
merk konvolutten “Krøsset”
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MEF-AKTØREN SVEIN TORE SÆTHER

Æresbevisningen deiset ned etter 
at de re siste årene har vært en 
sammenhengende periode med 
vekst og doblet omsetning på 
langt over en million kroner i 
hvert av årene. Og ikke minst: 
Pinlig nøyaktige regnskaper som 
i de samme re årene har passert 
revisors granskende blikk uten en 
eneste anmerkning.
Svein Tore Sæther er ingen 
skrytepave, men synes tross 
alt utviklingen har vært 
temmelig bra for bedriften etter 
såpass få års virksomhet i en 
kompetansekrevende bransje 
med stor konkurranse om 
anleggsoppdragene i denne delen 
av fylket.
- Jeg drev tidligere med gris på 
farsgården på Klett. Men det 
ble litt ensidig etter hvert, så 
jeg lot en medfødt interesse for 
maskiner ta styringen og satte i 
gang til tross for at jeg egentlig 
er utdannet tømrer. Nå skulle 
det raskt vise seg at også den 

yrkesveien har vært nyttig i 
veldig mange av oppdragene jeg 
og etter hvert ere ansatte har tatt 
på oss, sier Svein Tore Sæther.
I dag er han og de ansatte godt 
etablert under rmanavnet 
Graver AS i nye lokaler med 
kontorer, lager og verksted kloss 
inntil E39 på Klett, ca 1,5 mil sør 
for Trondheim sentrum.
Firmaet driver hovedsaklig med 
grunn- og betongarbeider, men 
også totalentrepriser på boliger 
og næringsbygg. 
Tidsrommet da det hele 
begynte i det små, med mindre 
grave- og transportoppdrag 
for elleve år siden, falt 
sammen med oppgangstidene 
i markedet etter det forrige 
bank- og nanskrakket tidlig 
på 1990-tallet. Snøbrøyting var 
dessuten en viktig geskjeft, og er 
det fortsatt.
- Markedsføringseffekten jeg 
skaffet meg på den tida var 
også viktig. Maskinparken ble 

etter hvert utvidet, også det i 
det små. Og behovet for ere 
ansatte meldte seg etter hvert, 
oppsummerer han.
I 2002 gikk det så brukbart 
at Sæther måtte ansette 
en fast maskinfører til en 
14-tonns Komatsu hjulgraver 
han anskaffet. To år senere 
omorganiserte han det hele 
til et aksjeselskap, men med 
samme eneeierstruktur. 
Antall ansatte økte i takt med 
oppdragsmengden.
- Det nye rmanavnet 
Graver dukket opp under et 
lystig lag i forbindelse med 
omorganiseringen. Mange navn 
ble luftet, men Graver er det ikke 
mulig å misforstå. Enkelt og 
greit, sier Svein Tore Sæther.
Senere har det bare ballet på seg.
- Selskapet omsatte lenge for 
rundt seks-åtte millioner kroner 
årlig, men så spratt det i været. Vi 
er nå åtte mann, og maskinparken 
deretter. Vi kjører en del med 
kraftige traktorer og redskap til 
disse, samt gravemaskiner av 
høyst ulik størrelse. Oppdrag 
vi satser mye på er knyttet til 
borettslag og private huseiere, 
der det er enkelt å skaffe full 
oversikt over jobbene slik 

Navn I Svein Tore Sæther
Firma I Graver AS
Antall ansatte I 8
Omsetning 2007 I Ca 20 mill. kroner

I 1997 startet Svein Tore Sæther opp som enmannsforetak med 

anleggsoppdrag, og bare med en godt utstyrt traktor som arbeidsredskap. I fjor 

ente Graver AS på sjuende plass i kåringen av gasellebedrifter i Sør-Trøndelag.

MED STATUS SOM

 TRØNDERSK GASELLE
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at vi kan utnytte det totale 
overblikket til å beregne riktig 
pris med en gang. For eksempel 
hus- og garasjeoppdrag med 
betongarbeider og utfordringer 
knyttet til rehabilitering. Vi har 
funnet en viktig nisje i oppdrag 
som krever plasseffektive 
maskiner og allsidig kunnskap. 
Rene underentreprenøroppdrag 
på timebasis er det ikke mye av, 
sier 32-åringen.
Det er særlig to oppdrag Sæther 
husker spesielt godt, og som 

krevde sitt av både mannskaper 
og maskiner: Taktekking samt 
drenering av et stort underjords 
garasjeanlegg ved Trondheim 
Torg midt i sentrum av 
trønderhovedstaden, et oppdrag 
han valgte å anskaffe en 32 tonns 
Cat-gravemaskin med kort hekk 
for å utføre. Den store Cat’en er 
en av veldig få i sitt slag som er 
levert i Norge. Denne ble valgt 
ene og alene på grunn av sin 
store anvendelighet med tanke på 
plassbehov. 

- På festningen driver vi 
og stabler om noen av 
festningsmurene. Her bruker 
vi en nyanskaffet 15 tonns 
korthekket Hitachi Zaxis 
fordi det er veldig trangt om 
plassen. Vi kjøpte også en liten 
skidstyrt Cat terrenglaster som 
kunne smette gjennom den lille 
steinportalen der oppe. Området 
er åpent for publikum mens 
vi jobber. To veldig lærerike 
oppdrag det der, sier Svein Tore 
Sæther.

Disse tre maskinene har nå fast 
plass i stallen sammen med en to 
og en åtte tonns graver, samt re 
traktorer med hengere og masse 
annet utstyr klart til bruk ved nye 
utfordringer for gründeren som 
mange lokale aktører i bransjen 
mener er en ”coming man” som 
betydelig anleggsentreprenør. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

AHLSELL 11 

ARVID GJERDE 44
BOTNESKILT 12, 13
CITEC 44
DALDATA 60
FAGSKOLENE 44
HELLA MASKIN 44
IF 3
IRM  47
KOMATSU FOREST 45
LEICA GEOSYSTEMS 60 

MASKIN & KONSULT 14
MEF KS-SYSTEMER 4
MEF-SKOLEN 2
MEF VETERANTREFF 43
MEF VEI & ANLEGG 15
NORGEODESI 17
PRECISION NORDIC 62
RAMTEC 47
RISHAUG 

ANLEGGSMASKINER 64
SCANLASER 14 

STOREBRAND 71
TELENOR 70
TRIANGLE SOFTWARE 6
UDDEHOLM 15
VERA FIBERGLASS 6
VOLVO MASKIN 72
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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 % på tra kk for fastnettsamtaler og  
15 % på Internett og datakommunikasjon.

Ta kontakt med MEF-teamet i Telenor:

Ole Andreas Østerhus, Key Acconut Manager Forbund MEF 
tlf.: 993 33 333 
e-post: ole-andreas.osterhus@telenor.com

Lene Anderssen, Fagsalg Tale (mobiltelefoni & fasttelefoni) 
tlf.: 901 35 679 
e-post: lene.anderssen@telenor.com

Gry Merete Lerang Roald, Fagsalg Data (Internett) 
tlf.: 992 26 976 
e-post: gry.roald@telenor.com

Ny dag. Nye muligheter.
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