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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

ANNONSE



Arrangør:
MASKINGROSSISTERNES FORENING
www.mgf.no

Velkommen til Skandinavias største 
anleggsmaskinmesse

6. - 10. mai 2009 på Exporama Senteret , Hellerudsletta

Åpningstider:

Onsdag  6. mai........ kl. 09.00 - 17.00

Torsdag  7. mai........ kl. 09.00 - 20.00

Fredag  8. mai........ kl. 09.00 - 17.00

Lørdag  9. mai........ kl. 09.00 - 17.00

Søndag 10. mai....... kl. 10.00 - 15.00

Exporama Senteret ligger på 

Hellerudsletta ved Hvamkrysset 

på E6. Veien er skiltet fra E6 i 

Hvamkrysset ved Olavsgaard 

Hotell og langs RV4 

fra Gjelleråsen.
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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



ANLEGGSMASKINEN 3-095

IN
NH

OL
D 

. . 
.

Utgiver: MEF

Redaksjon og annonser:
Fred. Olsens gate 3, 0152 Oslo
Tlf. 22 40 29 00 / Faks 22 33 01 11

I redaksjonen:
Svein Erik Madssveen, ansv. redaktør
svein.erik.madssveen@mef.no
Tlf. 22 40 29 19/900 77 989
Runar F. Daler, journalist
runar.daler@mef.no
Tlf. 22 40 29 22/482 46 412
Siri Ulvin, siri.ulvin@mef.no
Monica Kentsrud
monica.kentsrud@mef.no

Grafisk utforming:
Kari H. Bijmolen, kb@mef.no

Illustratør: Annlaug Auestad

Annonser:
Berit Kjølø, bk@mef.no
Tlf. 22 40 29 18/951 10 179

Forsidefoto: Svein Erik Madssveen 

Design: DALE+BANG

Trykk: Kai Hansen AS

ISSN 0003-3715
49. årgang

Abonnement:
DB Partner AS
Postboks 163, 1319 Bekkestua
am@dbpartner.no
Konto: 1602.55.93417
Pris: 525,- pr. år

LEDER 7
TVILSOM JUSTIS 8
ANLEGGSINDEKS 10
KANADISK KOMPOSTFRES 12
TIL DEBATT 15
JURIDISK HVERDAG 16
LETT MATCH MED RØR 18
PORTRETT: TOM O. BULL 20
TEMA PARALLELLIMPORT 26
TEST: VW CADDY 4MOTION 34
TEST: LÄNNEN 8800G 36
DOOSAN/BOBCAT TIL ASKIM 40
MASKINELT TILBAKEBLIKK 42
UTFORDRENDE BYGGEGROP 44

AVFALLSDAGENE 2009 48
MEF HAR ORDET 53
NORGE RUNDT 54
MIN DAG 58
MESSER/KONFERANSER 61
PÅ KANTEN/SUDOKU 70
ANLEGGSKRØSSET 71
MEF-AKTØREN 73
ANNONSEREGISTER 73



www.sgfinans.no

Snur det om en måned, et halvår eller tar det lengre tid? Noen
kommer til å oppdage skiftet – og se mulighetene – før journalister
og alle andre. Historien skapes av den som går mot strømmen,
ikke de som følger den. Hvis du er en av dem som tror på 
fremtiden, hvorfor ikke bedre konkurransekraften ved å opp- 
gradere maskinparken nå? Leasing er en velegnet finansierings-

form for maskiner, utstyr og kjøretøy Raskere utgiftsføring, 
forutsigbarhet og fleksibilitet uten å binde egenkapitalen er 
bare noen av fordelene. Vi har tjenestegjort i mer enn 45 år 
for bedret likviditet i norsk næringsliv. Mer informasjon og 
leasingkalkulator finner du på sgfinans.no. Du kan også kontakte 
oss på telefon 21 63 20 00.
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Dagen før Regjeringen presenterte forslaget til Nasjonal 
Transportplan 2010-2019 (NTP) i Oslo, stilte statsminister Jens 

fram sin nyoppussede strategi for nordområdene. Hovedformålet 
var å underbygge at løftene i Soria Moria-erklæringen om denne 
satsingen ikke bare er tomme ord. Den tunge regjeringsdelegasjonen 
la vekt på føringer både innen samferdsel, næringsutvikling og klima 
som sentrale elementer i denne strategien. For å få til dette er mange 
elementer på spesielt veisiden innbakt i nettopp NTP. Det var viktig å 
få fram at samferdelssatsingen de neste ti årene ikke bare handler om 
å ta de store grepene i Sør-Norge.

I lys av dette er det interessant å konstatere at Vegforum Nord som 
ble stiftet sent i fjor høst, ser ut til å ha skutt innertier allerede i 
oppstartsfasen. Grupperingen er en samling av regionalt næringsliv 
og organisasjoner med krav om felles samferdselspolitiske 
prioriteringer for Nord-Norge. Forventningene til NTP har vært høye. 

bak i fellesskap, stemmer mer eller mindre perfekt overens med 
regjeringenes egne føringer innen veisatsingen i de tre nordligste 
fylkene våre. Det er nesten så man skulle tro at Regjeringen har kikket 
Vegforum Nord i kortene før den selv la løpet.

For det første går samferdselsminister Liv Signe Navarsete inn for 
en kraftig opprusting av E6 som hovedfartsåre gjennom hele den 
nordligste landsdelen. Rasfarlige strekninger skal elimineres. I 
Nordland fylke alene er målet å lage E6 så bred at den i alle fall får 
plass til gul midtstripe hele veien. Hålogalandsbrua skal startes opp 
så raskt som mulig. Også E18 fra Tromsø loves utbedret til en verdig 
samferdselsåre mot nabolandet Finland. Mer vage er føringene om 
hvordan veiforbindelsene mot Russland skal styrkes. Men en økt 
satsing på veinettet øst-vest vil bidra til større samarbeidsevne med 
våre naboland, fastslår samferdelsministeren, som i Tromsø faktisk 
innrømmet at hun selv har kjørt langs fantastisk dårlige veier i Nord-
Norge.

Føringene i NTP bør klinge godt i Vegforum Nords ører. Men det 

inn i NTP. Riksvei 80 Rørvika-Strømsnes og veipakke Salten fase 
II er eksempelvis etterlengtede strekninger som Vegforum Nord har 
rangert blant de aller viktigste å starte tidlig opp med. Også høyere 

høyt oppe på ønskelista. Vi går ut fra at Vegforum Nord bruker 
tiden godt fram til NTP endelig vedtas i Stortinget. Med over 3.300 
bedrifter og organisasjoner med 179.000 tilknyttede medlemmer 
i ryggen, sitter Vegforum Nord på stor påvirkningskraft overfor 
politikerne som til sjuende og sist skal klubbe gjennom NTP 2010-
2019.

LEDER

NTP OG 
VEGFORUM NORD
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Nå advarer daglig leder Torgeir 
Lian mot praksisen som føres 
til fritt å kunne skrive omtale 
av personer og selskaper som 
er oppført i telefonkatalogen 
Gule Sider.

- Vi inngikk i sin tid en 
kontrakt med Gule Sider om 
hva som skal tas med om 

bedriften vår i katalogen deres 
på papir og på nett, og betaler 

for det. Da er det ekstra surt å 

driften vår i nettutgaven av 
katalogen, høyst sannsynlig 
skrevet av den samme kunden 
vi for lengst har inngått forlik 

med omkring et tvistemål. 
Ingen andre kunne kjenne til 
hva oppdraget og tvistemålet 
gikk ut på, sier Torgeir Lian til 
Anleggsmaskinen.

Reservasjonsrett
Lian synes det er forunderlig 
at et selskap som driver 

med telefonkataloger har 
åpnet for at hvem som helst 
i utgangspunktet kan skrive 
omtale i nettutgaven av hver 
enkelt abonnent som er oppført 
i Gule Sider.

Ifølge Lian er det mulig 
å reservere seg mot at andre 
skriver omtale på nettet.

HENGT UT PÅ G

Lenge etter at tvistemålet om kontrakten med kunden var opp- og avgjort i 

Forliksrådet, ble maskinentreprenørbedriften Kjell Lian AS av den samme 

kunden beskyldt for både overprising og uprofesjonell utførelse på Gule Siders

nettutgave.

Reagerer
seg av reservasjonsretten.
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- Selskapet sender ut en 
egen epost og/eller telefaks/
brev som må besvares for å 
reservere seg. Det har vi nok 
oversett. 

Nå ønsker jeg å gjøre 
bransjekolleger oppmerksom 
på praksisen som Gule Sider 
fører på dette området. Jeg 
synes det er svært underlig 
at et telefonkatalogselskap 
gjør det mulig å la alle enhver 
slippe til å tilsynelatende 
skrive hva som helst om 
hvem som helst som ikke har 
reservert seg på forhånd, sier 
Lian.

Godt forlikte
I anleggsbransjen som i de 

det nå og da tvist omkring et 
oppdrag.

- Men hvis et slikt tvistemål 
skulle oppstå, er det ikke 

påstander på nettet lenge etter 
at saken formelt er opp- og 
avgjort, sier Torgeir Lian.

anleggsbransjen inngår en 
kontrakt, signeres det også 
på et avtaleverk om hvordan 
eventuelle tvistemål skal 
håndteres. 

Bakgrunnen for den 
negative omtalen er nettopp en 
slik kontraktstvist som oppsto 
mellom Kjell Lian AS og en 
privatkunde for en tid tilbake. 
Som både avtaleverket og god 
forretningsskikk tilsier, ble 
saken overlatt til avgjørelse 
i rettssystemet, med enighet 
allerede i første instans, som er 
Forliksrådet.

- Vi ble forlikte til begge 
parters beste, og jeg anså saken 
som ute av verden. Kunden har 
tydeligvis angret på forliket 
etterpå, for påstandene som ble 
skrevet inn på Gule Sider er 
de samme som lå til grunn da 

saken var oppe til behandling i 
Forliksrådet.

Tilbud om tilsvar
Torgeir Lian aner ikke hvor 
lenge omtalen har ligget ute til 

han beskjed om skriveriene 
av en person som skulle ringe 
ham opp uten å ha nummeret 
for hånden.

- Han søkte seg fram på 
nettutgaven av Gule Sider, 
fant både telefonnummeret 
og omtalen, og ga beskjed 
om hva som sto skrevet. Da 
jeg kontaktet Gule Sider om 

at jeg kunne skrive et tilsvar 
til omtalen. Men man driver 
da ikke og fører avgjorte 
tviste- og rettssaker på nytt på 
internett til alles beskuelse? Til 
slutt ble omtalen fjernet. 

Torgeir Lian synes det er 
greit at Anleggsmaskinen 
offentliggjør den negative 
og for ham helt grunnløse 
omtalen, slik den sto å lese 
før alt ble fjernet. Den erfarne 
maskinentreprenøren ligger 
ikke våken om natta i frykt 
for at det som er skrevet har 
eller vil gå ut over bedriftens 
omdømme.

- Nei, vi kjenner oss selv 
og klarer å leve videre på 
grunn av disse skriveriene. 
Selv om det altså går an å 
reservere seg, reagerer jeg på 
omtalepraksisen som Gule 
Sider har lagt seg på, sier 
Torgeir Lian.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I ØYVIND BERGSET

ULE SIDER

Ugreit Faksimile av omtalen som ble Kjell Lian AS til del på Gule 
Siders nettutgave.

ENDRER IKKE 
PRAKSIS
Gule Sider har ikke til hensikt å endre praksisen 
med ekstern omtale av oppførte bedrifter, men 
anbefaler hver enkelt å bruke reservasjonsmu-
ligheten for å slippe omtale.
- Vi har hatt ordningen i drift et års tid nå, men har foreløpig ikke 
åpnet for samtlige bransjer. Vi legger inn bransje for bransje litt 
etter litt. Muligheten for omtale er vedtatt på høyeste hold, og vi 
har ikke fått signaler om at den skal innskjerpes eller opphøre, får 
Anleggsmaskinen opplyst over telefonen.
- Betyr det at alle og enhver kan skrive hva de vil om alle som ikke 
har reservert seg?
- Ikke hva de vil. All ekstern omtale blir gått gjennom her før det 
legges ut. Eventuelle lovstridige ytringer stanses hos oss. Også 
ting vi vurderer som upassende, blir eventuelt silt ut. Men vi må 
innrømme at det ikke mulig å sjekke sannhetsgehalten i alt som 
skrives. Det ligger ingen økonomiske motiver bak innføringen av 
brukeromtaler, ifølge Gule Sider.
- Nei, vi har bare åpnet for at bedrifter kan få ros og ris av bruker-
ne. For eksempel om en restaurant innfrir på service og priser. Vi 
mener det kan være bra å få publisitet, og at den det gjelder kanskje 
går inn for å bli bedre dersom publisiteten ikke er spesielt positiv. 
Og alle har mulighet til å gå inn med tilsvar til omtalen.
- Får dere mange henvendelser fra abonnenter om omtaleordnin-
gen?
- Vi har nok mottatt noen få, men kan ikke huske at kunder har 
kommet opp i noe alvorlig. For å være sikker på å unngå omtale, er 
det viktig å besvare tilbudet om å reservere seg mot ordningen. 
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STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Anleggsproduksjonen opp
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Skogsmaskinindeksen
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Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks

Anleggsmaskinindeksen

Anleggsproduksjonen økte med 1,7 prosent fra 3. 

til 4. kvartal i fjor, ifølge sesongjusterte tall, og 

bidro til å dempe nedgangen for hele næringen.
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Måned

Derimot var byggevirksomheten 4,3 prosent lavere i 4. kvartal 
2008 sammenlignet med 3. kvartal samme år. Tallene er korrigert 
for normale sesongmessige svingninger. Fallet skyldes nedgang i 
nybyggproduksjonen. Den totale bygge- og anleggsproduksjonen 
sank med 3,1 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor, ifølge 
sesongjusterte tall, og var tilbake på omkring samme nivå som i 4. 
kvartal 2007.

Anleggsvirksomheten var 8,3 prosent høyere i 4. kvartal 2008 
sammenlignet med 4. kvartal 2007. Fra 4. kvartal 2007 til 4. 
kvartal 2008 økte rehabiliteringsvirksomheten (utbedring, 
ombygging, reparasjon og vedlikehold) med 7,8 prosent, mens 
nybyggproduksjonen sank med 8,0 prosent. 

Kronåret 2008
Hele 2008 sett under ett var et historisk toppår for bygge- og 
anleggsnæringen. Sammenlignet med 2007 var produksjonen 
2,7 prosent høyere. Sterk vekst i rehabiliteringsvirksomheten og 
anleggsvirksomheten, på henholdsvis 7,5 og 4,3 prosent, bidro til 
det. Nybyggproduksjonen sank med 1,4 prosent fra 2007 til 2008.

Kilde: SSB
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Med det helt nye Torrent komposteringsaggregatet montert på en Rottne H-20 hogstmaskin, rydder og 

freser Hadeland Tynningsdrift DA unna minst tre mål underskog om dagen i kraftgatene til Hadeland  

Energi Nett.

FIKK FRES
PÅ LINJERYDDINGEN
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Til sammenlikning klarer en 
mann med motorsag i beste fall 
700 kvadratmeter på samme tid. 
Kraftgatene til Hadeland Energi 
Nett er gjennomsnittlig ti meter 
brede.

- Hvis vi tar for oss arealet 
vi rydder med maskin, fører og 
freseaggregat, og sammenholder 
med antall manntimer i manuelt 
arbeid inklusiv all dødtid til og 
fra, har vi mye å gå på. Vi startet 
opp med maskin og aggregat i 
januar, og har så langt ryddet 3,9 
kilometer kraftgater, sier Nils 
Ole Ballangrud i Hadeland Tyn-
ningslag, som han eier sammen 
med Jan Bekkevold og Henning 
Helmerstuen.

Den kanadiske Torrent 
EX40D-fresen har vist seg å være 
gull verdt for det driftige treklø-

veret med base på Jevnaker. Når 
et lag med motorsag har vært over 
et område, ligger det alltid igjen 
hauger av skudd og stammer etter 
dem. Freseaggregatet derimot, ri-
ver og rufser opp alt den kommer 

kort tid omdannes til kompost og 
blir med på en ny runde i naturens 
eget kretsløp. 

Ekstra ben
Alt rasket som ellers blir liggende 
etter manuell rydding er ikke sær-
lig vakkert heller.

- Men enda verre er det at det 
hindrer annen ferdsel i kraftgatene 
med maskiner og utstyr, og van-
skeliggjør vedlikehold og annet 
nødvendig arbeid som nettselska-
pene må gjøre langs linjenettet sitt 
hele tida, sier Ballangrud.

Karene har lenge vært på ut-
kikk etter et effektivt redskap 
som kunne øke effektiviteten 
under rydding av kraftgater for 
e-verkene. Manuelt arbeid i sko-
gen er nok sunt, men kommer til 
kort når de økonomiske rammene 
skal legges. Linjerydding ser de 
på som et solid ekstra ben å stå 
på i tillegg til ordinære oppdrag 
som skogsentreprenører i tider da 

-
litet også har slått inn i det norske 
skogbruket. 

Funnet på nettet
Flere nettselskaper har store et-
terslep innen linjerydding, og det 
haster med å innfri tidsfrister som 
NVE har pålagt.

- Derfor lette vi en stund etter 
et effektivt rydderedskap, og Jan 
Bekkevold kom tilfeldigvis over 
Torrence-fresen under et søk på 

-
heter gjorde at vi deretter kom i 
kontakt med Haakon Obel, hjem-

som skogsentreprenør i Canada. 
Han kjenner markedet der borte 
som sin egen bukselomme, og 
ble med oss over for nærmere 
undersøkelser. For å gjøre en lang 
historie litt kort, endte det altså 
med at vi nå sitter med agenturet 
på denne komposteringsfresen for 
Norge, og dessuten har en i full 
drift, sier Henning Helmerstuen.

Stor rekkevidde
EX40D er medium-størrelsen i en 
serie på fem komposteringsfreser 
fra Torrent, med 1 meters arbeids-
bredde, 540 kg egenvekt og kre-
ver en bæremaskin med minst 60 
hk motor. I praksis er bæremaski-
ner fra 8 til 16 tonn anvendelige, 
men med så lang kran som mulig 
gjøres freseoperasjonen ekstra 
effektiv. Maksimalt hydraulisk 
oljetrykk er ca. 400 kg/cm2, mens 
minimalt oljemengdebehov opp-

gis til vel 100 liter/minutt. Følge-
lig er aggregatet lett match for en 
Rottne H-20 hogstmaskin.

- Vi valgte denne bæremas-
kinen på grunn av den ti meter 
lange krana, god utsikt fra fører-
stolen over hele arbeidsområdet, 
høy framkommelighet i terrenget 
og god førerkomfort. 

Tar grovt også

innfesting for tilleggsutstyr på 
skogsmaskinkraner.

- Vi har derfor laget opphen-
get selv. Det var enkelt gjort. 
Og fordi aggregatet drives av 
en innebygd hydraulikkmotor 
er det bare å kople sammen 
slangene ved kranspissen, sier 
Ballangrud.

Maskinfører Paul Roen var 
først ute med å kjøre fresen i 
krattskogen under Hadeland 
Energiverk Netts høyspentlinje 
forbi Brandbu, og er storfornøyd 
med resultatet.

- Tilveksten i kraftgata her 
når nesten opp til kraftlinjene, så 
det er på tide å ta det unna. Her 
og der står kraftigere trær også, 
men de er ingen hindring for 
dette utstyret, sier Roen.

I løpet av en kjapp spesialde-
monstrasjon freser Roen ned en 
lårtykk og fem-seks meter høy 
furustamme til bakkenivå på få 
sekunder.

Flere bruksområder
Hvis rotoren presses for hardt og 
stopper, er den lynraskt i gang 
etterpå. Diameteren på rotoren er 
så beskjeden at den ikke krever 
stort av hydraulikken for å oppnå 
full hastighet igjen. Og fresen har 
mange tenner i spesialstål som 
raskt kan byttes ut, sier Paul Roen 
til Anleggsmaskinen.

Foruten bruk til rensk av kraft-
gater, ser Ballangrud, Bekkevold 
og Helmerstuen for seg at fresen 

Rekkevidde Hadeland Tynnings-
drift valgte en Rottne H-20 som 
bæremaskin.
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kan brukes til rydding langs veier 
og jernbanetraseer i stedet for 
sprøyting, samt rensk av tilvekst 
på større arealer tiltenkt for ek-
sempel bolig- eller industriformål. 
Vernebøyler under fresen beskyt-
ter mot uønsket ansett i stein og 
annet slitende i grunnen, og er 

spesielt nyttige under bruk om 
sommeren.

Prøveprosjekt
Ifølge driftsingeniør Terje Melbo-
stad i Hadeland Energi Nett skal 
komposteringsfresen brukes over 
en tremåneders periode som et 

prøveprosjekt. Så langt ser alt bra 
ut. Fresen ser ut til å holde hva 
den lover. Vi har totalt 560 km 
høyspentlinjer å holde orden på, 
deriblant rensk av kraftgater. Et 
viktig vilkår er at alle forskrifter 
og sikkerhetsbestemmelser for 
denne typen arbeid overholdes, og 

det stilles høye kompetansekrav 
til føreren. Vi er i gang med å 
både iverksette faste rutiner på 
dette området, sier Terje Melbo-
stad.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Gjør jobben Henning Helmerstuen, Jan Bekkevold og Nils Ole Ballang-
rud har sikret seg agenturet på Torrent komposteringsfreser, og kjører nå 
et tre måneders prøveposjekt  
med linjerydding for  
Hadeland Energi Nett.

1 Storfornøyd Paul Roen rydder og komposterer rundt tre mål per dag med den nye fresen.

2 Effektiv

3 Kontaktmann Haakon Obel ved furustubben etter at fresen har gjort sitt.
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DEBATT KOMPETANSEUTVIKLING

Av stortingsrepresentant 
STEINAR GULLVÅG, AP

Folk fra hele verden strømmet til norske fjorder og fjell for å studere 
hvordan norske ingeniører og anleggsarbeidere drev tunneler under 
dype fjorder og høye fjell. Vi tok i bruk oljeindustriens boreteknologi 

Vi bygde verdens lengste veitunnel. Vi arrangerte konferanser om 

dem vil for alltid stå som monumenter over norsk ingeniørkunst. Og 
fremdeles er det ingen som gjør oss rangen stridig på bruarkitektur og 
brukonstruksjon.
Var det tunnelskandalen på E18 i Vestfold som skremte japanerne, 
kineserne og koreanerne? Jeg tror ikke det. De forsvant lenge før tun-
neltaket raste i Hanekleivtunnelen. Det teknologiske forspranget vi 
hadde, er gradvis redusert til ingenting. Utlendingene har simpelt hen 
tatt oss igjen.

Jeg tror det skjedde noe vesentlig i norsk bygg- og anleggsnæring 
rundt årtusenskiftet, - eller kanskje noen år før det. Fokus skiftet. Jak-
ten på de smarte og intelligente løsningene, estetikken og arkitekturen 
måtte vike plass for økonomiske hensyn. Det ble viktigere å holde 
budsjettene og kostnadsoverslagene enn kvaliteten. Juristene og øko-
nomene klarte aldri å erstatte arkitektene og ingeniørene, men de plas-
serte seg selv i utviklings førersete. Dermed ble det meste ”kommers”.
Det ultimative resultat av tidens ideologi var oppdelingen av Statens 
vegvesen og utskillelsen av produksjonsvirksomheten i et eget sel-
skap i den ene hensikt å øke konkurransen og effektivisere anleggs-

markedet. Og jeg sier ikke nå alt var så mye bedre før, eller at vi nå bør 
vende blikket bakover for å skape framtida. Og vi kan sikkert strides 
om resultatet av denne prosessen. Jeg har med en viss interesse merket 

har meddelt Stortinget at hun har vært på leiting etter den effektivise-
ringsmilliarden som ble lovet oss i 2003, uten noen gang å ha funnet 
den.

Et slående og ganske umiddelbart resultat av oppdelingen av Sta-
tens vegvesen var at all produksjonsrettet forskning og utvikling stop-
pet opp. Produksjonsvirksomheten ble som kjent overtatt av Mesta, 
som verken er særlig bedre eller verre enn andre entreprenørselskaper 
på dette området. De har mer enn nok med den daglige virksomheten. 
Vegvesenet har rett nok beholdt en egen teknologiavdeling i Trond-
heim, som i samarbeid med NTNU-miljøet bidrar vesentlig til tekno-
logiutviklingen. Og vi har dessuten innrettet oss slik at Vegvesenets 
mange fremragende ingeniører er mest opptatt med å styre konsulenter.

Med mindre anleggsbransjen snart våkner og forstår at veien til 
framtida går gjennom økt kunnskap, kompetanse, forskning og ut-
vikling - og er villige til å bruke tid og penger på det - vil vi ende i ei 
teknologisk bakevje. Entreprenørbedriftene bør ha tjent gode penger i 

det private bygg- og anleggsmarkedet, øker nå den statlige innsatsen 
i en slik grad at det bør være mer enn nok til å holde hjulene i gang i 
markedet. Særlig gjelder dette anlegg. Nå bør de kjenne sin besøkel-
sestid

Vi kan ikke bli best på alt, men vi kan være best på noe. Vi var best 
på tunneler......

I EN TEKNOLOGISK
BAKEVJE

Illustrasjonsfoto: Odd Egil Sjølseth
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JURIDISK ARBEIDSGIVERS RETT TIL INNSYN
I ARBEIDSTAKERS E-POST

Utviklingen i arbeidslivet de 
siste årene har ført til at store 
deler av virksomhetenes kom-
munikasjon skjer ved bruk av 
e-post. Det vil kunne oppstå 
enkelte situasjoner der arbeids-
giver vil ha behov for å gjen-
nomgå arbeidstakers e-post. 
Grunnen til dette kan være at 
arbeidsgivers behov for innsyn 
når en arbeidstaker har ferie 
eller blir syk. Innsyn i arbeids-
takers e-post kan også være 
nødvendig når arbeidsgiver 
mistenker pliktbrudd fra ar-
beidstakers side. 

Hva gjelder forskriften for?
Personopplysningsforskriftens 
§ 9-1 gjelder for arbeidstakers 
e-postkasse, andre elektroniske 

kommunikasjonsmedier (for ek-
sempel mobiltelefon) eller elek-
tronisk utstyr som arbeidsgiver 
har stilt til arbeidstakers dis-
posisjon til bruk i arbeidet for 
virksomheten. E-postadressen 
er arbeidsgivers arbeidsverktøy 
og en del av virksomhetens 
eiendom. Arbeidsgiver kan 
derfor under visse betingelser 
lese den ansattes e-poster og 
tekstmeldinger, gjennomgå ar-
beidstakers personlige områder 
i virksomhetens datanettverk og 

Bestemmelsene gjelder ikke 
for arbeidsgivers innsyn i do-
kumenter lagret på områder 
som er felles for virksomhetens 
ansatte. På disse områdene har 
alle med rettighetstilgang ad-

gang til å lese de dokumenter 
som er lagret der. 
Forskriften regulerer ikke inn-
gående post, da dette er utenfor 
arbeidstakers kontroll. Forskrif-
ten tillater ikke arbeidsgiver å 
overvåke arbeidstakers bruk av 
internett, dersom ikke formålet 
er å administrere systemet eller 
avdekke/oppklare brudd på sik-
kerheten i edb-systemet.

Vilkår for innsyn
Gjennom forskriften får ar-
beidsgiver mulighet til innsyn 
men dette gjelder bare der 
visse vilkår er oppfylt. Det må 
foretas en vurdering av om 
innsyn er nødvendig for drif-
ten av virksomheten. I denne 
nødvendighetsvurderingen skal 
arbeidsgivers behov for innsyn 
for å kunne ivareta sine interes-
ser veies opp mot arbeidstakers 
behov for personvern/vern av 
sin korrespondanse.
Etter personopplysningsfor-

skriftens § 9-2 tillates innsyn 
der det er nødvendig for å 
ivareta den daglige driften el-
ler berettigede interesser ved 
virksomheten. Tilfellene det her 
er tenkt på, er typisk ved ferie, 
sykdom eller lignende. Innsyn 
tillates også ved begrunnet 
mistanke om at arbeidstakers 
bruk av e-postkassen medfører 
grovt brudd på de plikter som 
følger av arbeidsforholdet, eller 
kan gi grunnlag for oppsigelse 
eller avskjed. Et aktuelt tilfelle 
kan være der arbeidsgiver har 
mistanke om at en arbeidsta-

overfører kunderegistre eller 
annen intern informasjon til et 

Hvordan handler arbeidsgiver 
når innsyn skal skje?
Personopplysningsforskriftens 
§ 9-3 setter opp regler for hva 
arbeidsgiver skal gjøre før 
gjennomgang av e-post, andre 

Den 1. mars 2009 trådte forskrift vedrørende 

arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post i kraft. 

Forskriften er hjemlet i personopplysningsloven § 3 

(4. ledd). 

ENDRINGER I PERMITTERINGSREGLENE
Den maksimale perioden med dagpenger under permittering er 
endret fra 30 til 52 uker med virkning fra og med 1. februar 2009. 
Dette er en ytterligere forbedring i forhold til regjeringens første 
tiltakspakke der det ble foreslått å utvide permitteringsperioden til 
42 uker. Endringen kan gis virkning også for ansatte som allerede 

er permittert. Det er signalisert at perioden for permittering kan bli 
endret når ledigheten går ned. 

Arbeidsgivers lønnsplikt (arbeidsgiverperioden) reduseres fra 10 til 
5 dager med virkning fra 1. april 2009. 
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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

MEFs fortjenstmedalje:
Har du kvalifiserte kandidater 
i din bedrift?

Medaljen tildeles i sølv og gull ved henholdsvis 
20 og 30 års ansettelse. Statutter og søknads-
skjema finner du på MEFs medlemsnett: 
www.mef.no. Du kan også kontakte ditt 
regionkontor eller 
hovedkontoret, 
22 40 29 00, og be om 
å få dette tilsendt. Be-
handlingstiden fra vi 
mottar søknadsskjema 
til gravert medalje og 
diplom sendes fra oss 
er fra 2 – 3 uker.

Har du spørsmål 
vedrørende ordningen 
kan du kontakte 
Bjørg Fossum, 
telefon 22 40 29 10.

elektroniske kommunikasjons-
medier eller elektroniske utstyr 
skjer. Så langt det er mulig 
skal arbeidstaker varsles og 
få mulighet til å uttale seg før 
arbeidsgiver foretar innsyn. 
Forskriften krever at arbeidsgi-
ver i varselet begrunner hvorfor 
vilkårene for innsyn er oppfylt 
og hva som er arbeidstakers 
rettigheter i en slik situasjon. 
Arbeidstaker bør få muligheten 
til å ha med seg en tillitsvalgt 
eller en annen representant når 
arbeidsgiver foretar innsyn.
Forarbeidende påpeker at man 
skal tilstrebe og informere ar-
beidstaker på forhånd. Dersom 
arbeidsgiver er redd for at et 
varsel fører til at arbeidstaker 
prøver å fjerne bevismateriale, 
kan arbeidsgiver speilkopiere 

Arbeidsgiver har da en kopi 
som eventuelt kan dokumentere 
arbeidstakers endringer etter 
varsel om innsyn, men før inn-

synet gjennomføres.
I enkelte tilfeller er det ikke 
mulig eller hensiktsmessig 
å underrette arbeidstaker før 
innsynet gjennomføres. Ar-
beidsgiver er da forpliktet til 
i ettertid å skriftlig underrette 
arbeidstaker om at innsynet er 
gjennomført samt anvendt me-
tode og resultat av innsynet.

Forskriften er ufravikelig til 
ugunst for arbeidstaker
Tidligere praksis tillot at ar-
beidsgiver kunne fastsette en 
instruks eller innhente sam-
tykke fra arbeidstaker og da ha 
en innsynsrett. Dette er endret. 
Personopplysningsforskriftens 
§ 9-5 tillater ikke avtaler som 
fraviker bestemmelsene i for-
skriften til ugunst for arbeids-
taker. 

Advokat
I THOMAS KOLLERØD

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.
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Og nå er det slutt på å håndtere 
betongrør med kroker og kjettin-
ger i Stavanger kommune.

- Spesielt om vinteren med snø 
og is kunne det være vanskelig å 
komme til med det gamle utstyret. 
Dette nye verktøyet stikker vi 
bare inn i røret, og så kan vi gjøre 
hva vi vil. Klypa – eller grabben 
– er også overraskende sterk. Er 
det singel i røret kan jeg løfte det 
bortimot 45 graders vinkel for å 
få ut rusk og rask, sier anleggsfor-
mann Helge Wiken i Stavanger 
kommune. Skjæveland Cement-

støperi (SC) produserer og selger 
hovedsakelig store avløpsproduk-
ter i betong. For to år siden deltok 
de på et produktutviklingsmøte 
i regi av bransjeorganisasjonen 
Basal, som de er medlem av. Der 
etterlyste kunder og brukere av 
produktene enklere håndtering og 
montering av nettopp betongrør.

- Vi så behovet. Dette er svaret 

leder Aage Gjesdal.

Svensk opprinnelse
Rørklypa har fått navnet Basal-

Grabben, og bygger på en svensk 
løsning som ifølge Gjesdal kom 
på midten av 1980-tallet. En 
gravemaskinskuffe var utstyrt 
med en hydraulisk styrt klype. 
Klypa kunne åpnes, gripe tak i og 
håndtere det meste.

- Den ble blant annet brukt til 
å håndtere en grabb, som igjen 
kunne føres inn i betongrør. Selve 

var at den måtte brukes sammen 
med den hydrauliske klypa på 
gravemaskinskuffen. Disse var 
forholdsvis dyre, og de ble ikke 

erstattet etter hvert som de ble 
utslitt, forteller Aage Gjesdal. 

Hurtigkobling og rotortilt
Da SC startet arbeidet med å gjøre 
leggingen av betongrør enklere, 
sikrere og ikke minst smartere, 
begynte de å snakke om den sven-
ske løsningen.

- På de 25 årene som har 
gått siden den gang har vi fått 
hurtigkobling og rotortilt på gra-
vemaskinen. Det var nærliggende 
å benytte selve grabben, men 
påmontert en hurtigkobling.  

RASK OG ENKEL 
RØRHÅNDTERING
Markedet ba om en tryggere og enklere metode for legging av betongrør i grøft, og Skjæveland

Cementstøperi AS tok utfordringen. Resultatet er en grabb som sikrer, forenkler og effektiviserer arbeidet, 

konkluderer Stavanger kommune.
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I kombinasjon med en rotortilt 
kan vi gjøre hva vi vil med rørene, 
sier Gjesdal.

De fant en gammel svensk 
grabb. Denne viste de til grave-
maskinfører Tomas Nordbø og 
Helge Wiken i Stavanger kom-
mune.

- Vi visste at kommunen hadde 
et prosjekt hvor denne ville passe, 
og ansatte som er opptatt av å for-
bedre metoder, sier SCs prosjekt-
koordinator Oddgeir Tjessem.

- De kom til oss og spurte om 
vi trodde dette kunne være noe, 
minnes Helge Wiken.

Grabben ble levert til et me-
kanisk verksted, hvor de sveiset 
på en hurtigkobling, sandblåste 
og lakkerte den. Så ble utstyret 
levert til Nordbø og Wiken for 
utprøving.

Genial løsning
De brukte den første versjonen i et 
halvt års tid.

- Vi tok den nå og da tilbake 
for å foreta justeringer. Det varte 

aldri lenge før de ringte og ville 
ha verktøyet igjen, forklarer Tjes-
sem.

- Vi mener det er genialt, sier 
Helge Wiken.

- Som håndmann slipper du å 
stå i grøfta for å få røret på plass, 
og du slipper å klatre opp og ned 
av grøfta, føyer Tomas Nordbø til.

De er opptatt av at grabben 
ikke bare forenkler og effektivise-
rer arbeidet, den gjør også monta-
sjen av rør i grøft langt tryggere. I 
tillegg viste det seg at rørgrabben 
også fungerer utmerket på bend 
og gren.

- Utstyret vi brukte før var 
kun beregnet på rør, og fungerte 
dårlig på gren. Tidligere måtte vi 
nesten stroppe grenene for å få 
dem på plass. Nå griper jeg bare 
over delen med grabben, og tilter 
grenet til jeg får riktig vinkel inn 
mot huset. Grabben har gjort alt 
enklere, sier Nordbø.

- Men du må ha rotortilt på 
maskinen, ellers fungerer det dår-
lig. For øvrig ser vi kun fordeler. 

Den gamle klypa kunne bare løfte 
rørene fra A til B. Grabben er et 
effektivt verktøy på alle operasjo-
nene, oppsummerer Nordbø og 
Wiken.

Ut av Norge
Fordi Klepp Mek AS er storpro-
dusent av gravemaskinskuffer og 
ekspert på hurtigkoblinger, var 

en produsent.
- Denne første varianten kan 

ikke håndtere rør over 400 mm. 
Tilbakemeldinger fra kundene går 
på at de vil ha en som kan ta langt 
større dimensjoner. Nå har vi ut-
viklet en Basal-grabb som løfter, 
vipper, svinger og legger rør opp 
til 3,3 tonn. Denne er snart klar 
for markedet, sier Aage Gjesdal.

Uten noen form for markeds-
føring har SC solgt 6 - 7 stykker 
av den lille versjonen, mens man-
ge kunder venter på den store.

-
sjonalt marked for betongrør. 
Vi har eksportert én rørgrabb til 

Tyskland, de kjøpte den usett. Vi 
har også stor tro på salg til øvrige 
europeiske land, forklarer daglig 
leder i Skjæveland Cementstøperi.

Kvantesprang i grøfta?
Gjesdal understreker at det nye 
utstyret er utviklet fordi SC er 
opptatt av å løse oppgaver og å 
videreutvikle faget.

- Det er ikke alle ting som blir 
løst via betong. Derfor arbeider 
vi også med både plast og stål 
når det er nødvendig. Rørgrabben 
handler også om sikkerheten for 
våre kunder. Den ivaretar HMS-
biten på en langt bedre måte enn 
andre kjente leggemetoder.

- Har dere noe mer på gang?
- Ja, i neste omgang skal vi in-

tegrere glidemiddel i gummipak-
ningene. Det blir et kvantesprang 
innen bruken av betongrør i grøft, 
sier Aage Gjesdal.

Tekst og foto
I  INGER ANITA 

MERKESDAL HALL

1 Aller først  Tomas Nordbø og Helge Wiken i 
Stavanger kommune var de første til å prøve 
ut førsteutgaven av Basal-Grabben fra Skjæ-
veland Cementstøperi.

2 Overflødig Rørgrabben reduserer behovet 
for å ha en mann i grøfta. Denne karen hos 
Stangeland Maskin forsøker utstyret for før-
ste gang, men blir nok satt til andre oppgaver.

3 Rykter  Aage Gjesdal erfarer at nyheten om 
rørgrabben har spredt seg raskt via jungelt-
elegrafen.
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Navn I Tom Ola Bull
Alder I Nettopp fylt 60 år
Bosted I Råholt, Eidsvoll
Stilling I Gründer/eier/daglig leder i T.O. Bull AS
Aktuell I 60-årsjubilant

LØFTERIK 60-ÅRING

PROFILEN

et er lett å la seg lure av hans beskjedne og sympatiske 
fremtoning, men den tidligere motocrosskjøreren Tom 
Ola Bull er en konkurransemann og nådeløs fighter – i 
alle fall når det dreier seg om forretninger. ”Spis selv eller 
bli spist,” sier han og sikter til den ekspansive veksten 
T.O. Bull AS har hatt siden han startet bedriften for snart 
40 år siden.

For han er virkelig en likandes kar, Tom Ola Bull. Norges ukronede 
”krankonge” fremstår som usedvanlig jordnær og ujålete, til tross for 
sin enorme suksess som bedriftsleder. Som 21-åring kjøpte han sin før-
ste lastebil som han brukte til å kjøre trelast for et sagbruk hjemme på 
Eidsvoll. I dag, nesten 40 år senere, er T.O. Bull desidert størst i Norge 
når det gjelder utleie av mobilkraner og betongpumper, og en betydelig 
aktør på utleie av betongmiksere og teleskoptrucker. Bedriften har 220 
ansatte og omsatte i fjor for 320 millioner kroner. 

Tom Ola Bull er ikke en mann av store ord, men lar heller prestasjonene 
tale for seg. 
– Jeg prøver jo å bevege meg litt og liker å gå i fjellet, svarer han når 
Anleggsmaskinens utsendte spør hva han helst gjør på fritiden – i den 
grad han har fritid. På veggen bak ham på hovedkontoret på Rommen 
i Oslo henger et bilde av noen mennesker på en fjelltopp. Ved nærmere 
ettersyn viser det seg at det blant annet er Tom Ola og sønnen som er 
avbildet – på toppen av Kilimanjaro i 2006. 
– Ja, jeg liker som sagt å gå litt i fjellet, sier han med et lurt smil. 
– Vi brukte seks dager opp de 5895 meterne. Jeg er vel blant de eldste 
som har vært der oppe, tror jeg.

Interessen for lastebiler og kraner fikk Tom Ola fra faren Arvid, som 
like etter krigen startet for seg selv med en lastebil til utleie. Tom Ola 
var med faren i lastebilen fra han var liten, og gnisten til det som skulle 
bli en svært løfterik karriere ble tent. Da faren pensjonerte seg på slutten 
av 70-tallet, hadde Tom Ola holdt på for seg selv en liten stund allerede, 

D
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og han kjøpte like godt de fire-fem bilene faren hadde. Det var det før-
ste av et 30-talls bedriftsoppkjøp han har gjort frem til i dag. Og til tross 
for at han nå har fylt 60 år har han ingen planer om å trappe ned ennå.
– Enten vokser man eller så blir man kjøpt opp. Spis selv eller bli spist, 
sier han bestemt.  
– Det har jo blitt sånn i dag i de fleste bransjer at det blir stadig større og 
færre selskaper. Det hadde nok ikke vært like lett å starte med en kran 
i dag som det var i 1970. Jeg har ingen konkrete planer om å gi meg 
ennå, men alle kan ikke holde på like lenge som Olav Thon heller, ler 
han.

Som med så mange andre vellykkede bedriftsledere har suksessopp-
skriften til 60-åringen vært jobb, jobb og atter jobb. Med en typisk 
arbeidsdag på 10-12 timer blir det ikke tid til så mye annet for gründe-
ren fra Råholt.
– Det er klart det har vært slitsomt, men først og fremst har det vært vel-
dig moro. Alt arbeidet går jo ut over fritid og andre ting som man ellers 
kunne gjort, men det har likevel vært verdt det. Det er ikke en jobb jeg 
har; det er en livsstil, smiler han. – Likevel kunne jeg jo godt tenkt meg 
å besøke flere land og brukt hytta på Hafjell og leiligheten på La Manga 
litt mer. Men alt dette skal jeg ta igjen de neste 60 årene, sier han og ler.

I tillegg til å være en ambisiøs gründer var Tom Ola en svært dyktig 
motocrosskjører i sine yngre dager. Så god at han ble norgesmester to 
ganger og var på landslaget i hele 10 år. Men heller ikke dette er noe 
han liker å skryte av.
– Jeg begynte å kjøre motocross da jeg var 13-14 år, og satset aktivt så 
fort jeg fikk førerkort som 16-åring. Da jeg var 19, kom jeg på landsla-
get og motocross tok nok større plass enn jobben de første årene, fortel-
ler han. – I 25 år var jeg aktiv i motocrossmiljøet; etter at jeg sluttet å 
kjøre, ble jeg både trener og formann i klubben NMK Eidsvoll, som i 
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dag heter NMK Gardermoen. Jeg har nok fått noe av ”fighterånden” fra 
motocross. Skal man henge med der, må man nemlig fighte litt. Og det 
har jeg kanskje dratt litt nytte av i jobben også.

At tro kan flytte fjell er et velkjent begrep. Men når troen alene ikke 
strekker til, kommer T.O. Bull inn i bildet, som markedsledende på 
tunge løft med mobilkran. De kraftigste av selskapets mobilkraner 
kan løfte opp til 500 tonn, og snart får de den første 600-tonnskranen.  
De fleste mennesker på Østlandet har nok sett en mobilkran, kranbil, 
betongpumpe eller teleskoptruck fra T.O. Bull, selv om ikke alle har 
reflektert over det. Bull har en lang rekke kjente referanseprosjekter på 
samvittigheten. Blant nyere prosjekter kan nevnes løfting av spiret på 
Oslo domkirke i forbindelse med restaureringen av denne, pumping 
av vann inn i betongelementene i den mye omtalte Bjørvikatunnelen, 
nedløfting av den såkalte diamanten på den gamle Holmenkollbakken, 
flytting av en 150-tonns sveitservilla i forbindelse med utvidelsen av 
Asker stasjon og montering av de enorme takkonstruksjonene på Tele-
nor Arena på Fornebu – Stabæks nye storstue.  Likevel er det et annet 
prosjekt Tom Ola selv kanskje setter aller høyest.
– Vi var jo mye involvert i byggingen av hovedflyplassen på Garder-
moen. Ikke minst hadde vi ansvaret for å flytte mange hus i forkant av 
utbyggingen. Vi kjørte vel bort en 60-70 hus fra området, forteller han. 
– Sønnen min, Kent, bor faktisk i ett av dem i dag, i det siste huset som 
ble bygget der før flyplassutbyggingen.

Akkurat som Tom Ola var med faren sin på jobb da han var liten, har 
sønnen Kent (38) vært med Tom Ola siden han var like liten.  Han er i 
dag leder for T.O. Bulls kranavdeling i Oslo, og er en opplagt kandidat 
til å ta over hele selskapet etter faren når den tid kommer, selv om Tom 
Ola selv ikke vil snakke noe særlig om dette. Det eneste han vil si er at 
han regner med at selskapet fremdeles består om 10 år, om enn med en 

annen eierstruktur.  Kona Åse er også ansatt i bedriften, mens datteren 
Connie (34) har helt andre interesser. 
– Connie er på landslaget i sprangridning. Hun er faktisk i Spania ak-
kurat nå for å delta i en turnering og jeg skal reise dit til uka for å følge 
henne, sier Tom Ola og viser stolt frem et bilde av datteren i rideutstyr.

Tom Ola snakker som sagt ikke i store ord, men at han har grunn til å 
være stolt av hva han har oppnådd, går han med på – etter litt press.
– Jeg er først og fremst stolt av at så mange har jobbet hos meg i veldig 
mange år, noe som tyder på at de synes det er ålreit å være her, sier han 
litt forlegent. – Det har alltid vært et hovedmål for meg å ha dyktige 
medarbeidere og en hyggelig arbeidsplass. Det er det som gjør det hele 
mulig. Jeg er også litt stolt av at vi, til tross for et tøft marked, har blitt 
markedsledende på kraner og betongpumper. Vi har nå mellom 30 og 
40 lastebilkraner, 120 mobilkraner og mellom 40 og 50 betongpumper.  
Oppkjøpet av Roar Mortensen i 2000 var også en stor begivenhet, som 
gjorde det mulig for oss å bli markedsledende. Selskapet het for øvrig 
Bull Mortensen i noen år etter oppkjøpet. 

Som de fleste andre maskinentreprenører er også T.O. Bull preget av 
den pågående finanskrisen.  Likevel er Tom Ola optimistisk med tanke 
på fremtiden.
– Nedgangstider har vi vært gjennom før. Noen påstår at det er verre 
nå enn tidligere, men jeg vet ikke helt. Vi må selvsagt justere oss litt og 
gjøre de rette tingene for å komme oss gjennom dette, men det kommer 
alltid sol etter regn, slår han fast.  – Dessuten gjennomførte vi vårt siste 
oppkjøp for bare en måned siden, smiler han lurt, vel vitende om at det 
er nettopp i nedgangstider det er kan være lurt å posisjonere seg.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

”Det er ikke en jobb jeg har 
- det er en livsstil”
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Ponsse AS
Eidskogvn. 54
2211 KONGSVINGER

Lyder Hove Ellevold
Tlf. +47 62 88 88 70
Mobil +47 918 62 572

Svein Arild Kolstad
Tlf. +47 905 54 704

”PONSSE Tilpasser alle sine lassbærere 
etter den økende interesse for 
bioenergi”
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Veterantreff i Slovenia høsten 2009

Hvem kan delta?

Seniorer i MEF-bedrifter og tilsvarende hos Maskingros-
sisternes forening (MGF) kan delta. Mange har spurt, hva er 
en veteran? En enkel definisjon på hva en veteran er, er en 
person med lang tjeneste i sitt virke. For øvrig er det MEFs 
holdning at denne vurderingen er opp til hver enkelt.  
Vi presiserer at man absolutt ikke må være pensjonist  
for å delta.

Invitasjon og skjema for påmelding er tilgjengelig på 

www.mef.no. Kontaktinformasjon:  

MEF – Bjørg Fossum, telefon 22 40 29 10, e-post: bjorg.

fossum@mef.no. Escape Travel – Solbjørg Brandsgård, 

telefon 22 01 71 76, e-post: solbjorg@escapetravel.no 

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.

ANNONSE
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GODT KJØP 
-ELLER KATTA I SEKK

TEMA PARALELLIMPORT
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Mange anleggsmaskiner er i de seneste årene tatt inn til 
Norge utenom de offisielle merkeleverandørene. Grunnene 

til parallellimporten kan være flere, som gunstig pris, lang 
leveringstid hos de offisielle importørene eller kanskje troen 

på at en maskin er en maskin uansett hvem som har levert 
den. Vi har sett nærmere på årsaker til og konsekvenser av 

slik parallell import, og hva som gjelder og går for krav til 
dokumentasjon i henhold til gjeldende EU-reglement.KEN?
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TEMA PARALELLIMPORT

Salgssjef Martin Fusche og 
produktsjef Arne Karslen i Ris-
haug Anleggsmaskiner AS vet 
det foregår parallellimport til 
Norge av nye New Holland- og 
Kobelco-maskiner. Men for oss 
er tryggheten for kundene som 
kjøper New Holland-maskiner 
eller brukte Kobelco-maskiner vi 
selv har importert alfa og omega, 
seir Martin Fusche. På internett 
observerer han daglig helt nye 
gule og grå New Holland- og blå 

og grå Kobelco-maskiner til salgs 
i Norge via selskaper som driver 
med parallellimport. Han er slett 
ikke sikker på at alle disse har alt 
i orden med nødvendig dokumen-
tasjon og godkjenning, selv om alt 
tilsynelatende er helt ok. Kobelco-
maskiner i blå og grå farge leveres 
offisielt ikke lenger for salg i det 
europeiske markedet.

Prioriterer egne kunder
Selv en maskin med gyldig 

samsvarserklæring i forhold til 
normaliserte EU-spesifikasjoner 
kan mangle viktig utstyr tilpasset 
leveringsomfanget beregnet for 
Norge, for eksempel elektronisk 
kapasitet, redskapstilpasninger og 
vintertilpasset elanlegg.
Fusche og Karlsen synes det er 
synd hvis nye maskiner i Norge 
ikke kommer inn under New Hol-
lands og deres egen bedrifts pro-
gram for oppfølging med service 
og garanti/reklamasjonsrettighe-

ter. Rishaug Anleggsmaskiner er 
nødt til å prioritere kunder som 
har kjøpt maskin gjennom dem, 
og betjener i tillegg brukt- og 
innbyttemaskinene fra Kobelco 
som Rishaug har importert tid-
ligere, med både deler og annen 
oppfølging.

Serienummer
Rishaug Anleggsmaskiner tar ek-
stra forholdsregler hvis noen ber 
om hjelp til en maskin selskapet 

LEGALT, 
Import av nye og brukte maskiner til Norge utenom generalimportørene er en helt legal virksomhet, så 

lenge alle formalia knyttet til godkjenninger, krav til dokumentasjon, bruksanvisninger og CE-merking er i 

henhold til EUs gjeldende maskindirektiv.

MEN RISIKOFYLT
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Importør Martin Fusche 
og Arne Karlsen med nye 
New Holland-maskiner 
og tidligere importerte 
Kobelco-maskiner, 
samtlige i regi av Rishaug 
Anleggsmaskiner AS.

Maskinmerker som New Holland, Kobelco og Hitachi er blant 
de mest importerte utenom de offisielle leverandørene. De fleste 
maskinene tas til Norge fra De britiske øyer. De tre merkene har 
japansk opprinnelse med godt rennomé verden over, og rangeres 
generelt høyt på skalaen for kvalitet og ytelser. Men også andre 
maskinmerker er populære blant privatimportørene. 
For fem år siden brøt Fiat et langvarig samarbeid med Hitachi, 
og valgte Kobelco som partner i stedet. I neste omgang tok det 
nåværende gul- og gråfargede New Holland-konseptet over i det 
europeiske markedet, der også tidligere O&K er i selskap med 
Kobelco og Fiat. Hitachi valgte å stå alene. 

Mange på banen
Disse nevnte omveltningene etterlot et stort antall firmaer i 
mange land med tilgang til og ulike importrettigheter for disse 
tre maskinmerkene verden over, deriblant i England. I Norge 
fortsatte Rishaug Anleggsmaskiner AS med det nye oppsettet av 
New Holland, mens Nanset Standard AS beholdt sitt rene Hitachi-
varemerke.
Samtidig forsvant både Kobelco og Fiat-Hitachi som offisielle 
maskinmerker for salg i Norge. Rene Kobelco-maskiner i blått 
og grått som parallellimporteres nye til Norge er med andre 
ord produsert for andre markeder enn det europeiske. Likevel 
utgjør de blå/grå variantene en stor andel av totalantallet som 
parallellimporteres nye hit til landet.

Overskudd
Etter det Anleggsmaskinen kjenner til, er den samlede årlige 
importen av maskiner til De britiske øyer om lag ti ganger så 
stor som til Norge. Mange maskiner bestilles på anslag mer enn 
etter reelt behov, og tidvis oppstår overskudd av nye maskiner på 
lager. Fordi nye maskiner heller ikke i særlig grad selges, men 
leies ut via et omfattende nettverk av utleiefirmaer, finnes det et 
konglomerat av selskaper som driver med import, salg og utleie av 
store mengder maskiner på øyriket. Dette er også en delforklaring 
på at England og til dels Irland er blitt et stort transittmarked for 
omsetning og videresalg av maskiner for eksport, både brukt og 
nytt.
En annen viktig faktor som har påvirket direkteimporten 
utenom norske merkeleverandører er den lange leveringstiden 
i produksjonsleddet, og som økte sterkt for de fleste typer 
anleggsmaskiner i løpet av årene 2006, 2007 og deler av 2008. 

ENGLAND SOM  
TRANSITTLAND
Tallet på omsatte nye maskiner på 

Maskingrossisternes Forenings salgsstatistikk 

er langt fra reelt. Hvert år importeres til Norge 

et ganske stort, men ukjent antall nye og 

brukte maskiner, privat eller via selskaper. De 

fleste kommer fra England.

selv ikke har importert. Serienum-
meret er utgangspunktet. Usik-
kerheten omkring godkjenninger 
og merking er stor ute i markedet. 
På internett er det mulig å få tak i 
både falske dokumenter og skilter 
med CE-typegodkjenning.
Både fabrikkgaranti og reklama-
sjonsrettigheter for en ny maskin 
er i faresonen dersom den kom-
mer til Norge via andre kanaler. 
Slik garanti gjelder generelt bare 
overfor den første kunden i bru-

kerlandet. For å skape mest mulig 
trygghet for kundene våre er det 
vanlig at vi overfører disse rettig-
hetene videre til neste bruker hvis 
maskinen selges videre innenfor 
garantiperioden, sier Martin 
Fusche.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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TEMA PARALELLIMPORT

Men hvis bruksanvisningen 
står på svensk eller dansk er 
vel alt i skjønneste orden? De 
tre skandinaviske språkene er 
jo nesten like og forståelige, i 
hvert fall skriftlig?
- Det argumentet holder ikke. 
Mange ord og uttrykk på 
svensk eller dansk kan lett 
mistolkes av nordmenn, pare-
rer senioringeniør Ole Kristian 
Vik i Arbeidstilsynet Region 
Midt overfor Anleggsmaski-
nen.
- Den gjeldende maskinfor-
skriften er basert på et av EUs 
produktdirektiver, og trådte i 
kraft i Norge 19. august 1994. 
Her går det klart og tydelig 

fram at bruksanvisningen til 
de respektive maskinene skal, 
og jeg understreker skal, være 
oversatt til språket i det landet 
maskinen skal brukes. Her 
går det ikke an verken å søke 
om eller tro at det kan gis dis-
pensasjon. Brukes maskinen i 
Norge, skal de ha bruksanvis-
ning på norsk, slår Ole Kris-
tian Vik fast.

Produsentansvar
Enhver som importerer en 
maskin pådrar seg produsent-
ansvar, jfr. Arbeidsmiljøloven 
§ 5-5, med blant annet krav om 
merking. Dermed iverksettes 
også plikten til å skaffe bruks-

anvisning på norsk. Og en som 
importerer en maskin til eget 
bruk, er i samme båt. Bruksan-
visning på norsk er et ufravike-
lig element i dokumentasjonen 
på at maskinen er i samsvar 
med produsentens tekniske 
spesifikasjoner, og at den kan 
godkjennes for bruk til oppga-
vene den er tiltenkt, sier Vik.
Ifølge forskriften omfatter kra-
vet til bruksanvisning på norsk 
alt av maskiner som brukes til 
daglig i anleggsbransjen, men 
også i forhold til de aller fleste 
utskiftbare redskapene, som 
for eksempel pigghammere, 
tiltbare skuffer og rivnings-
klyper.
- Den tilhørende samsvars-
erklæringen er et bevis for at 
maskinens tekniske standard 
stemmer overens med det pro-
dusenten har lagt til grunn for 
konstruksjonen av maskinen. 
Dette gir igjen rett til å merke 
maskinen med det nå velkjente 
CE-symbolet, forklarer Ole 
Kristian Vik.

Privatimport
Også privatimporterte mas-
kinmodeller som ikke står på 
importprogrammet til merke-

representanten i Norge, skal ha 
både bruksanvisning og egen 
samsvarserklæring på norsk. 
Da nytter det sjelden å spørre 
importøren om hjelp, ettersom 
noe av dette materialet neppe 
er utarbeidet på norsk i det 
hele tatt.
Enhver som pådrar seg pro-
dusentansvar for en anleggs-
maskin, kan i ytterste konse-
kvens havne i store problemer 
dersom plikten til å besørge 
bruksanvisning på norsk, over-
ses.
I første omgang vanker pålegg, 
og i neste omgang bøter – alt 
i regi av Arbeidstilsynet – 
hvis rapporter om manglende 
bruksanvisning eller samsvars-
erklæring kommer inn.
Dersom en maskin uten bruks-
anvisning på norsk blandes inn 
i et uhell eller en ulykke med 
politietterforskning som følge, 
har en eventuell synder mot 
EUs produktdirektiv god grunn 
til å sove urolig om nettene. 
Hvis det i tillegg foreligger 
personskade eller skade på an-
nen manns eiendom kan his-
torien i siste instans ende med 
krav om økonomisk erstatning. 
Og det kan ikke regnes med 

Alle typer anleggsmaskiner i Norge skal ha bruksanvisning på norsk, både 

fabrikknye og brukte. Pålegget gjelder også for privatimporterte maskiner for 

videresalg eller til eget bruk.

DEN VIKTIGE 
BRUKSANVISNINGEN

Senioringeniør Ole Kristian Vik i Arbeidstilsynet.
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særlig stor hjelp fra forsi-
kringsselskapet.

Omfattende
Maskinforskriften er helt klar 
på hva en bruksanvisning skal 
inneholde. Den skal selvsagt 
opplyse om hva maskinen kan 
brukes til, men om nødvendig 
også hva den ikke skal eller 
bør brukes til.
Den skal også inneholde in-
formasjon for å lette vedlike-
holdet, samt opplysninger om 
betjeningsplassen for operatø-
ren. Den skal gi instrukser som 
understøtter sikker klargjøring, 
sikker bruk og sikker håndte-
ring med angivelse av maski-
nens enkelte delers vekt i til-
felle de skal transporteres hver 
for seg. Bruksanvisningen skal 
i tillegg gi informasjon om 
sikker opplæring, installasjon, 
montering og demontering, og 
alt om sikkert vedlikehold, et-
tersyn og reparasjon. Også alle 
nødvendige data om verktøy 
og utstyr som kan monteres på 
maskinen skal være med.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

På nett Stort maskinutvalg 
på internett for tida. 

Også parallellimporterte 
maskiner, både brukte og 

nye (Faksimile).
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TEMA PARALELLIMPORT

Myndighetene frykter at også 
nye maskiner som ikke er 
beregnet for bruk i Europa 
importeres hit via andre ver-
densdeler.
Maskiner som importeres fra 
europeiske land vil normalt ha 
gyldig dokumentasjon. Men 
mange maskiner er ikke pro-
dusert for bruk i Europa, og 
innfrir heller ikke kravene som 
stilles til slike maskiner i EUs 
maskindirektiv.  
Risikoen for at maskiner fra 
andre verdensdeler mangler 
gyldige dokumenter er stor. 
Eventuell dokumentasjon som 
likevel måtte foreligge, vil så å 
si helt sikkert være ugyldig, og 
slike maskiner kan heller ikke 
utstyres med gyldig dokumen-
tasjon i ettertid.
Årsaken er at et CE-merke blir 
satt på den respektive mas-
kinen når produsenten eller 
denne representant går god 
for at produktet oppfyller alle 
sikkerhetsmessige og miljø-
messige regler og forskrifter 
som gjelder i Europa. Det 
handler om utslipp av avgas-
ser, vibrasjoner, støy og andre 
viktige parametre som EU/

EØS-landene har vedtatt skal 
være felles normer for samtlige 
medlemsland.

Mye informasjon
Alle maskiner som er tatt i 
bruk i Europa etter 1. januar 
1995 må være CE-merket.
Samsvarserklæringen er et 
oppsummerende dokument. 
Den er en egenerklæring om at 
produsenten sitter på all under-
dokumentasjon som beviser at 
maskinen er vurdert opp mot 
europeiske forskrifter og sik-
kerhetsprinsipper. Samsvarser-
klæringen skal inneholde navn 
og adresse på maskinprodu-
senten, inklusiv en fullstendig 
maskinbeskrivelse og det 
aktuelle serienummeret. Pluss 
forskrifter og bestemmelser 
som maskinen er i samsvar 
med. Samt navn og adresse på 
de tekniske kontrollorganene 
som har utført prøvingene på 
den aktuelle maskintypen.
Erklæringen skal også innehol-
de henvisninger til hvilke har-
moniserte eller nasjonale stan-
darder som er benyttet. Endelig 
skal erklæringen undertegnes 
av en person med myndighet 

på vegne av produsenten eller 
dennes representant.
For å være sikker på at en slik 
samsvarserklæring er ekte, 
skal både denne og maskinens 
tilhørende bruksanvisning 
være på norsk. Produsentens 
representant i Norge, eller 
enhver annen som har tatt 
på seg produsentansvar, skal 
kunne legge fram begge de-
ler på originalspråket med 
tilhørende norsk oversettelse. 
Og kontrollmyndigheten vil 
sjekke grundig at oversettelsen 
er nøyaktig og korrekt ned til 
minste detalj.

Varselsignaler
For selv å sjekke ut om en 
samsvarserklæring er gyldig, 
anbefaler offisielle norske  
maskinleverandører å under-
søke om den aktuelle maskinen 
er en tidligere modell enn en 
ny som leveres på samme tids-
punkt. I så fall er det nærmest 
bombesikkert at en slik erklæ-
ring er ugyldig. Varselklok-
kene bør ringe så det ljomer.
For det er på ingen måte gitt 
at en identisk maskin som er 
samsvarsvurdert på et tidligere 

tidspunkt er godkjent, rett og 
slett fordi den er vurdert opp 
mot et tidligere sett med for-
skrifter og normer. En erklæ-
ring med påskrift for tidspunkt 
om da maskinen ble tatt i bruk 
første gang er følgelig misvi-
sende i forhold til hvilke for-
skrifter som faktisk gjelder på 
den faktiske importdatoen.
Andre sjekkpunkter er den 
tidligere nevnte bruksanvis-
ningen på norsk, merking med 
påbudte advarselsskilter, skli-
sikringer, rekkverk og andre 
normerte påbud.
Et annet sjekkpunkt er måten 
det ufravikelige CE-skiltet er 
festet på. Ikke godkjente im-
portmaskiner til Norge er tidli-
gere avslørt ved at dette skiltet 
er limt fast til chassiset i stedet 
for naglet. 

Internett
Falske samsvarserklæringer 
er også i omløp. Underskrif-
ter kan forfalskes, og det kan 
finnes virksomheter i den grå 
delen av det internasjonale 
maskinmiljøet som står bak 
utstedelser uten at det er vært 
gjennomført noen samsvar-

MYE Å PASSE 
Statlige myndigheter, oppdragsgivere og tekniske organer med 

hjemmel til å foreta årskontroller av anleggsmaskiner har med årene 

skjerpet sansene i forhold til dokumentasjon for denne maskingruppen 

betraktelig. Hovedårsaken er økende import utenom offisielle norske 

merkeleverandører.
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PÅ

svurdering i det hele tatt. 
Internett er et mulighetenes 
marked for slik virksomhet. 
Og ved innbytte av maskiner 
hos en norsk merkeimportør 
vil eventuelle forfalskninger 
raskt bli avslørt. Ingen norsk 
importør godkjenner annet enn 
samsvarserklæringer utstedt 
av den respektives produsent 
ved innbytte eller årskontroll. 
Importørene selv har både 
kompetanse og myndighet til 
å ettergå slike samsvarsvurde-
ringer.
Importørene viser også til de 
skjerpede kravene til avgassut-
slipp de seneste årene, noe som 
produsentene må innfri innen 
fastsatte tidsrammer. Fordi 

også støykravene i de normerte 
standardene for EU er betyde-
lig innskjerpet, må samsvarser-
klæringene inneholde henvis-
ninger til gjeldende forskrifter 
for slike forhold.

På egen hånd
Samsvarserklæringen må be-
traktes som et verdipapir for 
maskineieren, og bør tas godt 
vare på. Dokumentet skal følge 
maskinen også hvis eller når 
den selges videre til en ny bru-
ker. Merkeimportørene arkive-
rer vanligvis erklæringen for 
den respektive egenimporterte 
maskinen i 10 år etter levering, 
og vil som regel utstede en 
kopi ved behov for det aktuelle 

maskineksemplaret.
Selv om praksis med håndte-
ring av eiere av parallellimpor-
terte maskiner med eller uten 
godkjent dokumentasjon kan 
variere fra importør til im-
portør, har ingen plikt til å ta 
ansvar for importerte maskiner 
som ikke er omsatt første gang 
i det europeiske markedet. 
Muligheten for at de heller 
ikke har de korrekte delene til 
slike maskiner på lager eller 
kompetanse til å reparere dem, 
er også stor.
Den som kjøper en brukt an-
leggsmaskin uten gyldige do-
kumenter er i utgangspunktet 
overlatt til seg selv i forhold 
til maskinprodusentens repre-

sentant i Norge når behovet for 
reservedeler eller reparasjoner 
melder seg.

Kilder:
Arbeidstilsynet
Maskindirektivet
Nanset Standard AS
Samtaler med norske maskin-
importører
Samtaler med norske parallel-
limportører   
Samtaler med kontrollører

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Ikke lett Tre samsvarserklæringer: Hvem skal ut? Serienum-
mere er slettet (faksimiler).
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KLATREGLAD 

CADDY
Da Volkswagen først bestemte seg for å utstyre varevogna Caddy med firehjulstrekk valgte de  

Haldex 4 – nøyaktig samme framdriftssystem som i familieSUV’en VW Tiguan.

Pris standard modell: Kr. 221.230,-
Motor: 1,9 l TDI, 105 hk/250 Nm
Totalvekt/nyttelast: 2.211/681 kg
Tilhengervekt m/brems: 1.500 kg
0-100/toppfart: 13.0 sek/166 km/t
Forbruk: Oppgitt 0,66 l/mil (blandet)

MÅNEDENS BIL VW CADDY TDI 4MOTION

Sklisikre vernesko
Verneskoprodusenten Arbesko lanserer to nye modeller tiltenkt bruk på 
steder med høye krav til slitesterk og sklisikker såle. Modellene er utstyrt 
med såler av varmebestandig og motstandsdyktig Asymetrix nitrilgummi, 
fullnarvet zirkoniumgarvet skinn og sterke sømmer av kevlartråd, ifølge 
en pressemelding. Sålen skal gi ekstra godt grep på glatte underlag og tåle 
temperaturer opptil 300 grader C. Skoene er dessuten hurtigtørkende og 
har gelbasert støtdemping både under fremre del av foten og under hælen. 
Begge modellene har tåhette i aluminium og kommer i størrelser fra 35-
48 i henholdsvis høy og lav utførelse.
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Første generasjon av det sven-
ske Haldex-systemet så dagens 
lys i 1998, og ble bygget opp 
omkring en elektro-mekanisk-
hydraulisk framdriftsløsning 
tiltenkt bruk i forhjulsdrevne 
biler med tverrstilt motor. Ifølge 
en historisk gjennomgang på 
www.din.side.no var Audi og 
Volkswagen aller først ute med 
Haldex 1 i ordinær serieproduk-
sjon av henholdsvis datidens 
TT- og 4Motion-modeller. En 
rekke andre bilprodusenter 
valgte Haldex som 4x4-system 
etter hvert som utviklingen de 
seneste ti årene har gått sin gang 
via versjon 2 og 3.

Haldex 4-varianten var klar 
i 2007. Nå med fullelektronisk 
styring via en rekke følere som 
registrerer blant annet motortur-
tall, gasspedalbruk, hjulbremse-
følere og rattvinkel. Det fører til 
at Haldex 4 leverer et permanent 
4x4-system, i og med at bak-
hjulene ved behov får overført 
trekkraft i løpet av et par mil-
lisekunder – altså i praksis al-
lerede fra stillestående.

Vi fikk anledning til å ta med 
oss et eksemplar av 105hk/250 
Nm diesel-Caddy’en i 4Motion-
utgave høyt til fjells en mye mer 

snørik februarhelg enn vi egent-
lig likte, men stolte på forsikrin-
gene om god framkommelighet 
også under ekstreme forhold. 
Og vår testtur i snøføyka mot 
fjellet ga ingen kjøreproblemer å 
rapportere om overhode. I Lil-
lehammers lysregulerte vinter-
gatesystem for eksempel, var det 
ytterst få som klarte å følge etter 
fra bakkestart i de tversgående 
bratthengene. Men ryggevarsle-
ren gneldret uavbrutt hver gang 
bilen ble satt i revers. Som på 
alle andre biler vinterstid med 
slik varsler, var sensorene føyket 
igjen av snø.

Vi tror VW har gjort en aldri 
så liten genistrek ved å satse på 
4x4 i en middels stor varevogn 
som Caddy. Det finnes en rekke 
særdeles gode og praktiske 
varebiler i denne klassen, men 
få om i det hele tatt noen andre 
med firehjulstrekk. Så hvorfor 
satse på fordyrende 4x4 i en bil 
som ellers går greit med bare 
forhjulsdrift? Volkswagens 
egen begrunnelse går på bruk i 
harde arbeidsøkter der bilen er å 
regne med under alle vanskelige 
forhold, kombinert med vanlig 
landeveiskomfort under daglig 
bruk. 4Motion leveres også på 

den noe lengre Life-varianten.
Fra rattposisjon er det ingen 

synlige forskjeller fra en tohjuls-
drevet Caddy. Innredning og 
instrumentering er som før, det 
vil si nøktern VW-utførelse uten 
designmessige sidesprang av 
noe slag. Styringen er etter vår 
smak i overkant fast, men presis 
og med gode rattmeldinger fra 
underlaget. Fordi bilen er vare-
vognrigget fra fabrikk, kan alle 
setene justeres fritt uten å butte i 
bakveggen. Sitteputa er litt kort, 
men leverer brukbar lårstøtte 
ved hjelp av vinkeljusteringen. 
Rattstammen kan reguleres både 
i høyden og lengden.

Men pumpedyse-tekonolo-
gien på denne motorvarianten 
sørger for et ganske hardt lydbil-
de. Som plaster på såret tar den 
isolerte skilleveggen mot vare-
rommet knekken på all bråkete 
resonans bakfra. Samlet sett gir 
vi godkjent pluss for støynivået 
i kupeen.

Caddy 4Motion er i standard 
utgave utstyrt med blant annet 
bakkestartassistent, motorbrems-
regulering, antiskrens, antispinn 
og elektronisk differensialbrems. 
Testbilen hadde noe ekstrautstyr. 
I motsetning til andre varianter 

har denne en sekstrinns manu-
ell girkasse som standard, og 
sender turtallet ned i 1.750 o/
min ved 90 km/t i høygir. Fordi 
Haldex-systemet drikker litt mer 
drivstoff enn ren forhjulsdrift, 
holdes på den måten oppgitt 
forbruk nede på akseptable 
0,66 l/mil ved blandet kjøring. 
Displayet viste 0,57 l/mil under 
store deler av kjøringen på lan-
devei.

Testbilen var utstyrt med 
vindu i høyre sidedør på vare-
kassa. Det bør være et must i 
alle varevogner, mener nå vi, for 
å oppnå forsvarlig sikt mot vike-
pliktsiden i trafikkerte bygater. 
Men en viktig vinterdetalj har 
VW-ingeniørene oversett totalt 
på Caddy. I parkert posisjon er 
vinduspusserne gjemt innunder 
bakkant av panseret, og umulig 
å løfte opp for unnabørsting av 
snø og fjerning av fastfrosset is. 
Å starte vinduspusserne under 
slike forhold er ren risikosport 
med tanke på både pussereffek-
ten, pussermekanismen og riper 
på frontruta.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

MÅNEDENS BIL 
 VW CADDY TDI 
4MOTION

Avslører lekkasjer
Combustion Leak Tester (bildet) er et helt nytt og enkelt verktøy 
som uten bruk av strøm eller trykkluft påviser lekkasjer fra 
motorforbrenning. Ifølge en pressemelding fra Relekta Import fylles 
en spesiell indikatorvæske i en glasskolbe som så trykkes ned mot 
radiatorstussen. Dersom CO2 lekker ut i kjølevannet via toppakningen, 
skifter væsken farge fra blått til gult på bensinmotorer, og fra blått til 
grønt på dieselmotorer.
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MASKINTEST LÄNNEN 8800G

FØRERVENNLIG 

I Sverige er gravelasteren langt mer 
utbredt enn i Norge, men maskintypen  

er så smått på glid også her til lands.  
For å få mer innblikk i hva gravelasteren 

står for, har vi denne gangen valgt den 
siste, nye og store modellen fra 

finske Lännen.
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GRAVELASTER
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MASKINTEST LÄNNEN 8800G

ännen 8800G har vin-
duer fra gulv til tak, og 
byr på utmerket sikt. 
Legg til en firesylindret 
motor med hele 696 
Nm i dreiemoment, 

et datadisplay med muligheter 
for å endre på kjøreegenskapene 
og mulighet til å sjekke oljen fra 
utsiden, ja da har du en veldig 
førervennlig maskin. Og rosinen i 
pølsa er en egen knapp som rister 
ut massene fra skuffen.

Hytta
Hvis vi begynner med sikten bak-

over er dette noe av det beste jeg 
har sett. Vinduet rekker fra gulv til 
tak. Det kan åpnes, men ikke ved 
å skyve det opp i taket. Vinduet 
felles delvis utover og gir effektiv 
benbeskyttelse i tilfelle regn. Også 
framover er sikten upåklagelig 
gjennom et gulv til tak-vindu. I 
tillegg er siktbildet fritt for unød-
vendig ”dill” rundt rattet.

Støynivået er svært behagelig 
både under transport og graving 
– i henhold til produsenten bare 
68 dB(A). Stol, knapper og knot-
ter og varmesystem holder fullt 
ut mål.

Maskinen er utstyrt med lastarms-
fjæring, som hjelper føreren med 
behagelig transportkjøring. Alt 
i alt har Lännen fått til en svært 
ergonimisk og velutformet hytte. 
Ett minus fant vi likevel: Med ett 
trinn til på fotstigen ville atkom-
sten vært enda bedre.

Hydraulikk
Det er ikke ofte man overraskes 
av nye løsninger på maskinene 
nå til dags. Men det ble jeg denne 
gangen. 8800G har en liten fi-
nesse der man ved å trykke på en 
knapp på joystikka kommanderer 

hydraulikken til å riste ut gjenstri-
dige masser fra skuffene – både 
bak og foran. Og det går behage-
lig for seg. Helt suverent!

På datadisplayet kan man 
stille inn forskjellige kjøredata for 
forskjellige førere. 

Du kan også selv gå inn i pro-
grammet og legge inn egenskaper 
etter eget ønske. For eksempel 
kjørehastigheter. Her må jeg gi 
Lännen honnør for å ha skapt et 
system der det er så lett å gå inn 
og justere de forskjellige parame-
terne for både hydraulikken og 
ulike kjøreegenskaper.

L
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Fordi hydraulikken er svært så 
rask, justerte jeg ned hastigheten 
i dataprogrammet for å oppnå en 
mer følsom kjøring. For egen del 
foretrekker jeg en noe langsom-
mere hydraulikk for å rekke å 
henge med i alle momentene, 
framfor å måtte gjøre en masse 
nye grep bare fordi maskinen 
kanskje er for rask. 

Det koster bare ekstra tid, 
pluss at det kan påføre maskinen 
unødvendig slitasje.

Motor/drivlinje
Lännen 8800G har en firesylindret 

Sisu-motor med dreiemoment 
på hele 696 Nm, noe mange 
motorprodusenter ikke klarer 
selv med seks sylindrer. Jeg var 
helt klar på at det satt en sekser 
under motorpanseret da jeg 
startet kjøringen, men fikk ikke 
motorlyden til å stemme helt 
med mine egne forventninger. 
Det føltes nesten som en skuf-
felse, men etter en del harde tak 
både under graving og trans-
portkjøring på vei, savnet jeg 
ikke sekseren i det hele tatt. Og 
at en motor som klarer oppga-
vene den er konstruert for med 

fire sylindrer i stedet for seks, 
må jo være en fordel både med 
tanke på drivstofforbruk og 
klimapåvirkning.

Service/daglig vedlikehold
Uansett når jeg starter en mas-
kin, tar jeg alltid en runde rundt 
for å sjekke alle væskenivåer. 
Da jeg denne gangen gjorde det 
samme med testmaskinen, fikk 
jeg se en liten plastbit med en 
ring. Da jeg dro den opp, viste 
det seg at det var peilepinnen 
for motoroljenivået. Endelig 
fikk jeg gjøre det jeg har ventet 

på siden ”gullgravernes” tid, å 
kunne sjekke motoroljen uten 
å måtte åpne en masse luker 
og i verste fall klatre rundt på 
maskinen. Tenkt at det skulle 
gå flere år inn på 2000-tallet før 
noen fattet at dette kunne gjøres 
mulig. Gratulerer Lännen!

Testfører
I RONNY LARSSON
Foto
I HARALD JONSSON

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

Motor/drivlinje
Transporthastighet 4,0

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

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

Totalt 4,3
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a Tjenestevek 13 tonn
Motor SISU diesel 49CWA
Effekt 162 hk/696 Nm
Hastighet 45 km/t
Maks. gravekraft 6.950 kp
Støynivå hytte 68 dB(A)
Eksternt støynivå 99 dB(A)
Maks. gravedyp 4.970 mm
Maks rekkevidde 6.830 mm St
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r

Hydrauliske labber 
foran og bak
Front- og bakskuffe
Rotortilt
ECC klimaanlegg
Ekstra hydraulikk foran 
og bak
Dekkdimensjon 
580/65x34
Grunnpris: Ikke oppgitt

MISVISENDE TITTEL
I forrige utgaves maskintest av Volvo ECR 48C minigraver er det 
ikke reelt samsvar mellom tittel og tekst i artikkelen. Tittelen kan 
gi inntrykk av at maskinen generelt er litt treg. I teksten går det 
imidlertid klart fram at testføreren ble overrasket over at akkurat dette 
eksmplaret var noe langsom på beltene, men at det måtte komme 
av en feiljustering eller et kalibreringsavvik. I de oppgitte tekniske 
spesifikasjonene er beltehastigheten oppgitt til 5 km/t for Volvo ECR 
48C, noe som er helt i toppen i denne klassen. Red. 
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Den sørkoreanske anleggsmas-
kinprodusenten Doosan har 
vokst betydelig de siste årene. 
I 2007 overtok selskapet den 
kjente kompaktmaskinprodu-
senten Bobcat og året etter sto 
den norske dumperprodusenten 
Moxy for tur. Doosan er verdens 
fjerde største produsent av gra-
vemaskiner og har ambisjoner 
om å bli blant verdens fem le-
dende maskinprodusenter. 

Imponert
Rosendal Maskin i Askim har 

hatt agentur på Moxy siden 
1987, og har gjennom årene 
opparbeidet seg betydelig er-
faring med de norskproduserte 
dumperne.  
- Etter at Doosan kjøpte opp 
Moxy ønsket de å finne én im-
portør for alle sine varemerker 
i Norge, og i den forbindelse 
kontaktet de oss, forteller Ole 
Marius Rosendal, daglig leder i 
Rosendal Maskin AS. 
Ifølge en pressemelding fra 
Doosan Infracore er selskapet 
imponert over Rosendals suk-

sess med Moxy i over 20 år, 
samt deres bedriftsstruktur og 
organisasjon. Derfor føler Doo-
san seg sikre på at det nyoppret-
tede Doosan Bobcat AS vil gi 
deres kunder den beste servicen 
i det norske markedet. 

Nytt salgsselskap
Fra 2001 har imidlertid Rosen-
dal Maskin også hatt agentur på 
anleggsmaskiner fra den engel-
ske produsenten JCB, som er 
direkte konkurrent til Doosan.  
For at det skulle la seg gjennom-

føre å også importere Doosan-
maskiner, måtte det derfor gjø-
res noen grep.
- Hadde vi ikke tatt imot denne 
muligheten fra Doosan, kunne 
vi risikert å miste Moxy, og det 
ville vi nødig gjøre, forklarer 
Rosendal.  
- Samtidig er JCB, som er 
Europas største anleggsmaskin-
produsent, svært viktig for oss. 
For å få dette til, opprettet vi 
derfor et nytt selskap som vi har 
kalt Doosan Bobcat AS. Dette 
selskapet skal ta hånd om salg 

ROSENDAL MED IMPON
Rosendal Gruppen trosser nedgangstidene ved å sikre seg agentur på både 

Doosan og Bobcat - to av verdens mest anerkjente anleggsmaskinprodusenter. 

Fra før har de enerett på salg av både Moxy og JCB.

Et løft Patrik Løvaas, ansvarlig for delesalg til 
Bobcat, blir løftet opp av daglig leder Ole 
Marius Rosendal – i nettopp en Bobcat. 
I bakgrunnen står en av Rosendal 
Gruppens første Doosan-
maskiner.

Engelskprodusert 
Rosendal Maskin har 
solgt JCB-maskiner 
siden 2001. 
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ERENDE PRODUKTSPEKTER
av Doosan-, Bobcat- og Moxy-
maskiner, mens delelager, verk-
sted og serviceorganisasjon for 
alle produktene våre, samt salget 
av JCB-maskiner, blir ivaretatt 
av det opprinnelige selskapet 
Rosendal Maskin. Alt dette er 
gjort i tett dialog med JCB, som 
er tilfreds med løsningen.

- Markedet skal halveres
Rosendal Maskin, som ble 
grunnlagt i 1986 av Kåre Ro-
sendal - faren til Ole Marius 
- har i dag 25 ansatte og er en 
betydelig aktør i Norge, spe-
sielt på Østlandet. I fjor solgte 
selskapet totalt 92 nye og 50 
brukte JCB- og Moxy-maskiner. 
De økonomiske nedgangstidene 
merkes godt i anleggsmaskin-
bransjen, men med det utvidete 
produktspekteret håper selskapet 

å holde seg på omtrent samme 
nivå som før.
- De siste årene har markedet 

nye maskiner. Men nå har si-
tuasjonen snudd, så det blir nok 
en overvekt av brukte maskiner 
fremover. Vi har ikke vært med 
på slike nedgangstider som vi er 
inne i nå tidligere. Før har det 

nedgangsperioder, men nå er det 
jo samme situasjon over hele 
verden, sier Rosendal senior, 
som er styreleder i det nyoppret-
tede holdingselskapet Rosendal 
Gruppen, som eier både Rosen-
dal Maskin og Doosan Bobcat.
- Vi tror at markedet i år kom-
mer til å halveres i forhold til 
2007, og at det skal ned på ca. 
2.000 solgte enheter totalt i 
Norge. Men fordi vi nå får to 

nye ben å stå på, bør vi på kon-
sernnivå klare å opprettholde 
omtrent samme nivå som tidli-
gere.
- Vi får med dette også to nye 
maskinmerker å selge deler til 
og drive service på. Og begge 
deler vil det alltid være behov 
for, sier Ole Marius.  
- Mange av våre konkurrenter 
permitterer ansatte nå. Vi per-
mitterte også to personer og sa 

agentur på de nye produktene. 
De nye merkevarene fører ikke 

men vi slipper forhåpentligvis å 
nedbemanne mer.

Eneste i Europa
Med de nye produktene på plass 
er faktisk Doosan Bobcat AS det 
første og hittil eneste selskapet i 

Europa som selger og server den 
komplette produktlinjen til både 
Doosan, Bobcat og Moxy.
- Vi ønsker med den nye sat-
singen å være mer tilgjengelige 
for våre kunder. Med bredere 
produktspekter og noen av bran-
sjens sterkeste merkevarer kan 
vi bygge opp et større salgsap-
parat også i andre deler av lan-

-
lere i Norge, og det kommer til å 

satser vi på å bygge opp en av 
de mest profesjonelle ettermar-
kedsorganisasjonene i landet. 
Ved å forene våre ressurser får 
vi en langt bedre mulighet til å 
serve våre kunder, avslutter Ole 
Marius Rosendal.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Far og sønn Kåre og Ole Marius 
Rosendal har med det nye  
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eltetraktorene, 
i opprinnelig 
form en 
trekkmaskin-
enhet, ble 

før og under krigstiden 
utviklet som anleggsmaskin 
med frontmontert kraftig 
bulldozerblad. 
Dette redskapet med 
wireoperert manøvrering, 
og grunnmaskinen, utgjorde 
en integrert maskinenhet. 
I tidlige etterkrigsår 
ble wiremanøvreringen 
gjennom teknisk utvikling 
erstattet av hydraulisk 

sylindermanøvrering. 
Noe som utvidet og 
forsterket bulldozerens 
arbeidsmuligheter betydelig.
Et annet arbeidsredskap, 
som først kom på markedet 
som tilleggsutstyr på 
beltetraktorer, var front-
montert opplasteutstyr. 
Levert av produsenter av 
byggingsredskaper. Slikt 
opplasteutstyr var til å 
begynne med wireoperert.

Bensinstart
Etter at store 
maskinprodusenter, som 
Caterpillar, så potensialet 
i denne kombinasjonen, 
utviklet og produserte de 
beltelasteren som ferdig 
bygget anleggsmaskin. Og 
med hydraulisk operert løfte- 
og skuffutstyr. 
Dette utgjorde en stødig 
og robust maskintype for 
opplasting av masser. Og 
for kombinert oppriving, 
grunn graving og lasting, 
pga. stor skyvekraft. Ikke 
minst passer beltelasteren for 
lasting av sprengt fjell, og 
dermed ble den fort en aktuell 
anleggsmaskin for bruk her i 
landet.
De første beltelasterne med 
hydraulisk operert redskap 
kom til Norge ca. 1950. 
(Dette var et annet fabrikat). 
Vegmuseets eksemplar er en 

Caterpillar 955E fra 1958. 
Denne har en vekt på ca. 11 
tonn, motor diesel 70 hk, 
og skuffstørrelse 1,1 m3.
Som ved mange Caterpillar 
maskintyper har denne en 
bensindrevet startmotor.

Førerhus
Motorens pådragsinnstilling er 
med et gasshåndtak.  Det er en 
hovedclutch for framdriften, 
dette er en ”oljeclutch”, 
en platekopling i oljebad. 
Clutchen opereres med en 
spak.
Styring skjer ved en 
spakoperert kopling 
(frikopling) for hvert belte, 
og en styrebrems med 
bremsepedal for hver side. 
Videre er det girvalg og 
vendegir. Samt spaker for 
hydraulikk for skuff løft/senk 
og for skuff tipp.
Annonsene fra perioden 
viser lastemaskinene uten 
førerhus, så også det her viste 
fotografiet av maskinen. 
Men det hører til et 
lettbygget førerhus til denne 
maskinutgaven fra 1958 (for 
tiden ikke montert på plass).
Denne maskinen er relativt 
nylig funnet og anskaffet 
til museumsformålet, men 
maskintypen var i tidligere 
tid representert i etatens 
maskinpark.

Effektivisering
Selv om beltemaskinen har 
manøvreringsmuligheter i 
trange områder, ved bruk 
av de to beltene, blir ikke 
syklustidene i ren opplasting 
gunstige. Innføring av 
sidetippende skuff var en 
effektivisering, og skuffen 
hadde stor løftehøyde. Mens 
beltelasterne var kommet 
mye i bruk, på slutten av 
1950-tallet og tidlig på 
1960-tallet, skjedde en hurtig 
utvikling av hjullasterne som 
anleggsmaskin. Hjullastere i 
et stort utvalg av størrelser, 
og med rammestyring 
som nyhet, med bedret 
bevegelsesmønster i arbeidet. 
I rene lastearbeider og 
ganske særlig når det inngikk 
korte transportstrekninger, 
var hjullasterne vesentlig 
raskere og de var mer 
effektive, og overtok etter 
hvert arbeidsområdet fra 
beltelasterne. Dette er 
nå flere årtier siden, og i 
dagens maskindrift er det vel 
knapt noen av de sistnevnte 
representert.

Tekst I BJØRN PREBENSEN
ASGEIR ENGJOM
Foto I MASS HAUGEN

BELTELASTER
BELTELASTER CATERPILLAR 955E, 1958

B
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CASE TIL BECK MASKIN
Fra og med 1. mars ble alle Case-aktiviteter i Norge overført 
fra tidligere drammensbaserte Scantrack AS til Beck-gruppen. 
Også personell fra den tidligere Case-organisasjonen er 
blitt med over. Dagenborg Maskin AS i Tromsø omfattes 
ikke av avtalen, og fortsetter som før. Beck Maskin skal 
drive med ikke-konkurrerende Case-maskiner til nåværende 
etablerte maskinsortiment. I første omgang handler det om 
maskinstørrelser opp til 15 tonn, heter det i en pressemelding 
fra Beck Maskin AS.

SKUFFE
MAT
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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.

tter nesten halvan-
net års innsats 
med byggegropa 
og andre vik-
tige grunnarbeider 
kunne daglig le-

der Kåre Sandnes bevitne at 
larvikordfører Øyvind Riise 
Jensen under stor virak nylig 
klippet over det røde båndet og 
erklærte hotellet for åpnet.

For grunnarbeidene som 
H&K Sandnes AS utførte før 

E

Vinterlig Uvanlig mye snø 
og kulde i Vestfold denne 
vinteren klarte ikke å forsinke 
grunnarbeidene.
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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

SPEKTAKULÆR
BYGGEGROP I LARVIK

Prosjektleder Klaus Øyen, maskinfører Oddvar Martinsen og flere andre 

ansatte hos maskinentreprenør H&K Sandnes AS hadde travle dager før den 

offisielle åpningen av Larviks helt nye og påkostede Farris Bad strandhotell 

med egen sandstrand under selve hotellbygningen.

og delvis under og etter byggin-
gen av Farris Bad strandhotell 
på oppdrag fra hovedentre-
prenør Veidekke AS, var ikke 
akkurat som alle andre grunn-
arbeider.

- Under deler av hotellet 
har vi nå anlagt en stor, nyde-
lig sandstrand. Grunnarbeidene 
ble derfor litt annerledes enn 
vi ellers er vant med. Vår del 
av jobben startet høsten 2007 
med avslutning for et par uker 
siden, med unntak av en pause 
vinteren og våren 2008 da byg-
gearbeidene sto på som verst, 
sier Kåre Sandnes til Anleggs-
maskinen.

Mye av tiden jobbet karene 
hans med maskinene sine opptil 

I dagene før åpningen måtte det 
-

nishen måtte gjøres perfekt etter 
at spunten mot sjøen ble revet 
og saltvannet strømmet inn 
under hotellet.

Det viktige hullet
For den samme historien gjen-
tar seg gang etter gang. Uten 
grunnleggende innsats av en 
kompetent maskinentreprenør-
bransje ville det ikke blitt reist 
noe nytt signalbygg noe sted i 
dette landet i det hele tatt. Sånn 
var det da den nye operaen ble 
bygget også. I årevis diskuterte 
folk hvordan bygningen skulle 
se ut, men ingen var opptatt av 

hvordan det i det hele tatt ville 
bli mulig å reise signalbygget 
på ustabil grunn der ute i fjord-
bunnen.

Så da Stein Erik Hagens 
hustru Mille-Marie Treschow 
overrakte hotellets hovednøkkel 
til hotelldriver Petter Stordalen 
på åpningsdagen, var det knapt 
andre enn ansatte hos H&K 
Sandnes AS som tenkte særlig 
mye på at uten det spektakulære 
hullet som først var gravd i 
bakken på batteritomta i Larvik, 
ville det heller ikke blitt reist 
noe nytt hotell der.

- Spunten ble opprinnelig 
satt av Kynningsrud etter at vi 
først anla en støttemolo i sjøen 
utenfor. Så startet utgraving av 

bortimot 22.000 m3 masser, 
i all hovedsak sand. Mye ble 
brukt som støttemasser mot den 
ferdige spunten. Sjøvannet som 
stadig seg inn i gropa sørget vi 

pumpebrønner, sier Sandnes.

Fem maskinstørrelser
Også betongpelene ble slått på 
plass av Kynningsrud.

- Ut over rene grunnarbeider 
har vi hatt kontrakt på utomhus-
arbeidene direkte mot byggher-
ren, blant annet støping av be-
tongdekker, legging av tredek-
ker, grøntanlegg og mange an-
dre elementer. Massene vi ikke 
hadde bruk for underveis ble 
mellomlagret på byggetomta. Vi 
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så det ble ikke nødvendig med 
utskiftning, sier Sandnes.

Før vannet ble sluppet til-
bake, var det såpass høyt opp-
under betonghvelvingen at det 

og middels store gravemaski-
ner.

- Vi har holdt seks til åtte 
mann i arbeid og gjort mest 
bruk av en 20-tonner, godt sup-
plert av en 30-tonner, og med 
god hjelp av en 16-tonns hjul-
maskin nå i sluttfasen. Under-
veis har vi også hatt nytte av to 
mindre enheter på henholdsvis 
5 og 8 tonn. 

Vi har tidvis leid inn trans-
port lokalt i tillegg til bruk av 
to egne Volvo FH12/16 lastebi-
ler, sier Sandnes som for øvrig 

bare har gravemaskiner fra 
Hitachi i stallen.

- Vi bor jo i Larvik, sier 
han.

Skyggeside
En del av sandstranda ligger 
under hotellet, idet to etasjer 
og nærmere halvdelen av byg-
ningen hviler på en betongs-
øyle som alene måler 1,5 meter 
i diameter. Denne søylen bærer 
3.000 tonn. Designet inngår 
som en del av konseptet hotel-
let er bygget opp omkring.

- Farris Bad strandhotell er 
angivelig Skandinavias mest 
påkostede spa- og badehotell. 
Sett innenfra gjør det frie over-
henget over sjøen sterkt inn-

Men skygge deler av dagen 

gjør kanskje at sandstranda un-
der hotellet ikke er den delen 
av anlegget som oppnår størst 
utnyttelse, sier Kåre Sandes 
som har vært borti grunnarbei-
der av noenlunde samme art 
tidligere.

- Vi var på plass også da 
Fritzøe brygge ble anlagt i 
2003-2004 nede mot strand-
kanten med leiligheter, kon-
torlokaler og kjøpesenter. Men 
den gangen var det ikke snakk 
om å slippe sjøen tilbake da 
grunnarbeidene var unnagjort, 
sier Håkon Sandnes.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I PRIVAT

Like før Klaus Øyen og Oddvar 
Martinsen i sluttfasen før sjøvannet 

slippes inn under Farris Bad 
strandhotell.

Molojobb 20-tonneren i ferd med å plastre moloen 
utenfor spunten dagen før sjøvannet slippes tilbake.



Endelig
alt i en koffert!

7.950,-

Laser LL100
Helautomatisk planlaser 
med manuelt fall. 
Komplett i koffert  
med lasermottaker, stativ 
og nivellerstang.

Kombinerte anleggslasere
Automatisk i vertikal stilling. Grøftelaserfunksjon for 
rørlegging. Leveres med 
fjernkontroll og patentert 
lasermottaker. 

KOMPETANSE- OG 
UTSTYRSLEVERANDØREN

   - som er med hele veien! 

Ta din BIM modell rett inn i 
Trimble sitt oppmålingsutstyr 
fra for eks. Vico eller Tekla!  
- For alle som driver innen 
bygg!

2 fall, GL422

23.500,-
1 fall,  GL412

19.500,-

KJEMPENYHET!

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

www.norgeodesi.no

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

Alle priser er eks. mva

Anvendelig Den hjulgående 
17-tonneren ble mest brukt i 

ukene før ferdigstillelse.

Transport To Volvo F12/16 
lastebiler tok seg av det meste 

av massetransporten.
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- Vi har alltid som målsetting å 
vinne denne konkurransen, sier 
en fornøyd Tore Warolin i BNS 
Miljø. - Dette er en svært viktig 
messe for oss, som vi legger 
stor vekt på hvert år. Her er det 
både faste kunder og potensiel-
le nye kunder. Ikke minst er det 
sosiale på kvelden viktig, hvor 
vi skaper nye kontakter samti-
dig som vi styrker forholdet til 
våre eksisterende kontakter. 

Warolin, som også stakk av 
med førstepremien for beste 
”stand” for to år siden, har 
klare formeninger om hva som 
skal til for å vinne denne kon-
kurransen.

- Jeg har vært i denne bran-
sjen i over 40 år, og navnet 
mitt har alltid vært forbundet 
med kvalitet, slår han fast. - I 
denne konkurransen handler 

roll-ups og en ryddig ”stand”, 
men minst like mye om til-
stedeværelse, service og kun-
detilfredshet. Det er dessuten 
artig og ekstra motiverende at 
man faktisk blir premiert for å 
presentere seg på en god måte. 
Vi vant for to år siden også, og 
kommer til å satse igjen neste 
år, sier han.

Bedre for hvert år
Prosjektansvarlig for hele ar-
rangementet, Tore Veløy i Mas-
kinentreprenørenes Forbund, 
forteller at leverandørene stadig 

tjenester og produkter. 

- Slik vi ser det, utgjør le-
verandørtorget en tredjedel av 
arrangementet, på lik linje med 
den faglige delen med interes-
sante foredrag og det sosiale 
som er så viktig for å pleie 
kontakten mellom aktørene. 
Vi innførte konkurransen om 
beste stand for noen år siden for 
å skape en ekstra inspirasjon 
for utstillerne, og vi opplever 
virkelig at leverandørene legger 
seg i selene for å fremstå på en 
profesjonell måte. Kvaliteten 
på utstillingene blir bedre for 
hvert år. I tillegg til selve før-
stepremien, som i år var gratis 
deltakeravgift og en bok, tror 
jeg den heder, ære og omtale 
vinneren får veier tungt for 
leverandørene, sier han.

- Kvalitetsmesse
Som den rutinerte ringreven 
han er, kjenner Warolin sin 
besøkelsestid på messer som 
Avfallsdagene. Kanskje er det 
ekstra viktig å være synlige og 
offensive i et usikkert marked.

- Dette er en kvalitetsmesse 
hvor det kun er seriøse leveran-
dører, og det er viktig for oss 
å være med her. Vi merker den 

godt, men dersom man ikke er 
med på messer som denne, får 
man i hvert fall ikke solgt noe, 
sier han bestemt.  
- Dessuten legges Avfallsda-
gene alltid til en tid på året som 
passer oss meget godt.

Denne satsingen i trangere 

tider er noe som går igjen hos 
mange av aktørene i markedet, 
ifølge Tore Veløy.

- Rekordmange utstillere 
vitner om at leverandørene 
prioriterer Avfallsdagene. Le-
verandørene skjønner at de 
ikke kan sitte med hendene i 
fanget, men være på hugget for 
å stimulere til salg. Dette viser 

at de er oppegående i forhold til 
hvordan markedsmekanismen 
fungerer, sier han. 

Avfall = verdifull ressurs
Tradisjonelt sett har avfall blitt an-
sett nærmest som et samfunnspro-
blem, og hovedfokuset har vært 
hvordan man lettest kan bli kvitt 
det. Temaet som gikk igjen som 

”SØPPELMESTE
Rekordmange utstillere var påmeldt til årets avfallsdager. Blant de 34 utstillin-

gene på Leverandørtorget, gikk BNS Miljø seirende ut av konkurransen for årets 

beste ”stand”. Og det var ingen tilfeldighet.



ANLEGGSMASKINEN 3-0949

RNE”
en rød tråd på årets avfallsdager, 
som for øvrig var de 18. i rekken, 
var at avfall først og fremst er en 
verdifull ressurs. En av foredrags-
holderne, Pål A. Sommernes fra 
Renovasjonsetaten i Oslo kom-
mune, har gått så langt at han har 
gitt sin organisasjon forbud mot å 
bruke ”s-ordet” – altså søppel. 

- Både bransjen og myndighe-
tene viser nå at de ser viktigheten 

av avfall som en betydelig ressurs 
som kan gjenvinnes til nye pro-
dukter, sier Veløy. 

- Det handler ikke lenger bare 
om å bli kvitt avfallet, men om å 
realisere de miljømessige, klima-
messige og økonomiske verdiene 
det representerer.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Vinnerne BNS Miljø, her representert ved Ottar Hovstein og Tore 
Warolin, hadde årets beste stand. 

 2 x Tore Prosjektansvarlig Tore Veløy fra MEF 
og Tore Warolin fra BNS Miljø.

”Både bransjen og 
myndighetene viser nå at 
de ser viktigheten av avfall 
som en betydelig ressurs”
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Fram til i fjor var etterspørselen 
enorm rundt om i verden etter 
avfall til bruk som råvarer i ny 
produksjon.

- Fra 1998 til 2006 var 
gjenvinningsnivået rekordhøyt. 
Drivkraften har vært global 
økonomi med stor etterspørsel 
etter råvarer. Avfall er en viktig 
internasjonal handelsvare. Øk-
ningen av metallavfall i verden 
økte i volum i perioden med 65 
prosent. Og i USA økte eksem-
pelvis eksporten av papir, metal-
ler, plast, dekk og annet resir-
kulert materiale med 62 prosent 
på bare fem år, oppsummerte 
Runa Opdal Kerr på Avfallsda-
gene. Resirkulerte materialer 
var i 2005 USAs neste viktigste 

viktigste importørene var foru-
ten Kina land som India, Tyrkia, 
Taiwan, Mexico og Sør-Korea.

- Den gyldne markedssitua-
sjonen for resirkulerte materialer 
skyldtes altså mangelen på 
naturlige råstoffer til industrien, 
begrunner Opdal Kerr.

Risikofull papirlagring

inn.
- I løpet av sommeren og 

høsten 2008 begynte avfallet 
å hope seg opp. Parallelt med 

opphopningen startet nedgangen 
i prisene. Et konkret resultat er 
at det for eksempel i England nå 

-
pir som ikke blir solgt, men la-

er godt om plass. Den helt store 
utfordringen er at slikt returpapir 
ikke tåler lengre lagringstid enn 
tre måneder før gjenvinnings-
prosessen må starte. Vi har hel-
digvis ikke sett slike tilstander i 

av faresignaler, advarte Opdal 
Kerr.

For egen del har Veolia Miljø 
sett seg nødt til å tilpasse driften 
etter situasjonen i markedet her 
hjemme. Selskapet har merket 
at avfallsmengdene også her er 
for nedadgående. Antall faste 
årsverk er redusert fra 1.500 til 
1.410 i løpet av kort tid.

- For krisen slår nå inn på 
-

ler for eksempel; prisen på alu-
minium var ved årsskiftet lavere 
enn ved utgangen av 2003, og 
på kobber så å si på samme nivå, 
sier Opdal Kerr.

Toppsak i EU
EU har nå grepet fatt i situasjo-
nen, og temaet skal diskuteres 
på bred front i EUs miljøråd om 
kort tid.

- Der var gjenvinningsmarke-
det tema allerede i begynnelsen 
av mars. Det jaktes på virkemid-
ler. Avfallshierarkiet ligger fast, 
men man spør seg om det kan 
utvikles mye markeder for gjen-
vinning. Skattefradrag for den 
industrien er vurdert sammen 
med innføring av CO2-kvoter. 
Det er også vært snakket om å 
vurdere krav om at offentlige 
anbud skal kreve bruk av gjen-
vunnet materiale.

Foruten Veolia Miljøs 
egne tiltak for å tilpasse seg 
situasjonen, merkes svikten i 
etterspørsel i hele den norske 
gjenvinningsbransjen, og særlig 
da blant eksportørene til ver-
densmarkedet.

- Det kan være snakk om 
prisjusteringer, tidsfasing av 
vareklager og mer fokus på 
langsiktige kontrakter. Også 
innen anleggsavfallet er det 
regionalt registrert en nedgang 
på opptil 20 prosent. Enkelte 
kan fort komme opp i en likvidi-
tetskrise. I neste omgang følger 
kostnadskutt og nedbemanning, 
slik også vi har sett oss nødt til å 
sette i verk, sier Opdal Kerr.

Deponiforbud
Midt oppe i dette kommer for-
budet mot avfallsdeponier fra og 

DALENDE ETTER
– LAVERE PRIS

Etter at finanskrisen slo inn globalt har avfallet på verdensbasis dynget seg opp. Samtidig raser prisene. 

Og nå er materialgjenvinning blitt et hett tema også i EU, ifølge direktør for strategi og samfunnskontakt i 

Veolia Miljø AS, Runa Opdal Kerr.
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SPØRSEL
med 1. juli i år. Det innebærer 

et strengt regelverk å forholde 
seg til. For ikke å snakke om 
behovet for mer kapasitet for 
avfallsbehandling på andre må-
ter enn deponering.

- Mens behovet for behand-

lingskapasitet er beregnet å øke 
med fra 700.000-1 million tonn, 
ligger beregnet tilgjengelig ny 
kapasitet på rundt 1 million tonn 
først i 2013. Derfor ser vi for 
oss alternative løsninger som 
innebærer ytterlige økning innen 
materialgjenvinning, biologisk 

behandling, mer energigjenvin-
ning og mer eksport. Alt dette 

dispensasjonsordninger og lang-
siktige avsetningsmuligheter 
både nasjonalt og internasjonalt 
for store avfallsbesittere. Økt 
forbrenningskapasitet vil også 

løse mye i forbindelse med 
innføringen av deponiforbud, 
antyder Runa Opdal Kerr.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
IRUNAR F. DALER

Vidsynt Runa Opdal Kerr tok for seg et globalt 

både nasjonalt og internasjonalt. 
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- Sittende regjering sier den har 
ambisjoner om å være på topp 
innen fornybar energi. Men når 
vi sammenlikner med andre godt 
teknologisk utviklede land, viser 
det seg altså at det ikke er så bra 
likevel, forklarer Erna Solberg 
overfor Anleggsmaskinen om 
forskjellen i budsjettene i Norge 
og USA.   
Norge må dessuten øke graden av 
forskning og utvikling av alterna-
tiv energi, mener Solberg.
- Landet trenger i framtida andre 

og gass. Større satsing på fornybar 
energi er helt nødvendig. I et slikt 
bilde hører det med at tiltak må 
settes inn til fordel for små og 
mellomstore bedrifter for å lette 
skattebyrdene og gi dem bedre 
driftsvilkår. Uten et effektivt og 
aktivt næringsliv kommer vi hel-
ler ikke videre i miljøpolitikken, 
var Erna Solbergs hovedbudskap 
på Avfallsdagene.
Hun pekte samtidig på elementer 
i regjeringens tiltakspakke som 

hun mener ikke inneholder nok 
til tiltak for håndtering av CO2, 
og med reduserte utslipp som 
resultat.
- Tvert i mot har næringslivet fått 
økt skattebyrde på 3,5 milliarder 
kroner i løpet av kort tid, noe vi 
mener er feil vei å gå for å nå 
utslippsmålene, sa Erna Solberg.
Fram mot valget til høsten foku-
serer Høyre blant annet på mer 
miljøsatsing, ikke minst via gjen-
vinningstiltak, kunne videre Erna 
Solberg røpe om formuleringer i 

det forestående valgprogrammet.
- For å trygge miljøet ønsker vi å 
øke graden av resirkulering og vil 
satse på et mer omfattende gjen-

-
sorter enn det som nå praktiseres. 
Vi vil også utvide panteordningen 
til å gjelde for andre typer avfall 

-
ser. Et viktig mål er full resirkule-
ring, men også økt kapasitet innen 
forbrenning og fjernvarme, sier 
Erna Solberg, og viser til at det 
var nettopp Høyre som i sin tid 
gikk i bresjen for å innføre forbud 
mot deponering av avfall.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

KREVER MER

Høyres partileder Erna Solberg synes 125 kroner per innbygger i statsbudsjettet for 

2009 til satsing på fornybar energi er altfor lite, og viser til at det i USA er satt av 625 

kroner per innbygger til slik satsing.

FORNYBART

Miljøvennlig Erna Solberg vil ha fokus på mer 
resirkulering, bedre panteordninger og mer forbrenning 
og fjernvarme fram mot stortingsvalget til høsten.

MESSE AVFALLSDAGENE 09   
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MEF HAR ORDET

Tiltakspakke 
- eller bare asfalt?
Regjeringens tiltakspakke ble presentert med brask og bram i slut-
ten av januar. Og det var ingen dårlig pakke. Bevilgningene til 
veg- og jernbaneformål har en økonomisk ramme på 3,65 milliarder 
kroner og kommunene tilføres 6,4 milliarder kroner som skal gå til 
vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur, kommu-
nale veger, vann- og avløpsledningsnettet med mere.

Utfordringen er nå å få omsatt disse midlene i konstruktiv aktivitet 
som gir arbeidsplasser slik at ytterligere permitteringer unngås i 
anleggsbransjen og andre bransjer. Og dette må skje raskt. 

Jeg er nok ikke superoptimist med hensyn til tidsperspektivet. Den 
byråkratiske kverna maler dessverre ganske langsomt både i Statens 
vegvesen og i kommunene. Faktum er vel at planleggingskapasi-
teten begge steder ikke er stor nok, det ligger ingen stor ”bank” av 
ferdig prosjekterte arbeidsoppdrag og bare venter på å bli utlyst. Det 
er selvsagt viktig at de prosjekter som igangsettes er godt planlagt 
og at alle formelle konkurranseregler blir fulgt. Men det MÅ settes 
fokus på at tiltakene trengs NÅ. 

Jeg tror den delen av tiltakspakken som Vegvesenet har fått til 
disposisjon trolig ikke får effekt før etter sommerferien. En del av 
utfordringen er samtidig at Regjeringen forventer at midlene blir 
brukt i 2009. Koble det med valgåret – og svaret er asfalt. Asfaltleg-
ging kan settes i gang raskt og synes godt for oss som bruker vege-
ne. Og bevares, asfaltlegging trengs mange steder, men altfor ofte er 
vegfundamentet så dårlig at den nylagte asfalten som blir lagt i vår 
allerede vil være sprukket opp før stortingsvalget er avviklet. Det 
må settes fokus på å gjøre ting skikkelig når vi først gjør noe. Ellers 
vil vi aldri få noen varig standardheving på vegnettet vårt. 

MEF sier dette til vegmyndighetene så ofte vi får anledning. Vi er 
samtidig spente på innholdet i den nye Nasjonal Transportplan, som 
når dette skrives ennå ikke er lagt fram.

En annen del av tiltakspakken er midlene som går til kommunene. 
Disse midlene skal ikke brukes til å bygge opp kommunenes teknis-
ke etater med anleggsmaskiner som settes inn på prosjekter MEF-
bedriftene kunne konkurrert om. MEF følger opp også her. Senere 
i vår vil vi sende ut en spørreundersøkelse til alle landets ordførere 
og be dem om en oversikt over hvilke tiltak som er – eller vil bli 
– igangsatt. Dette er en oppfølging av brevet vi sendte de samme 
ordførerne før jul der vi ba dem spa fram jobber som anleggsbran-
sjen kunne sysselsettes med i en vanskelig tid.

La oss håpe at myndighetene på alle nivåer nå forstår alvoret i kri-
sen og gjør noe før kompetansen renner ut av entreprenørbransjen 
sammen med vårens smeltevann!
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Region Sørøst

I underkant av 300 bransjetilknyttede var samlet til faglig og sosialt 
lag da MEF avdeling Buskerud, Vestfold og Telemark avholdt 
felles årsmøtearrangement med separate årsmøter på Storefjell 
Høyfjellshotell 6. - 8. mars. I tillegg til entreprenører, gjester og 
innledere deltok 32 leverandører. I pausene var det lagt opp til 
besøk på leverandørenes stands.
Blant innlederne i det faglige programmet var MEFs nyvalgte leder, 
Arnstein Repstad, som tok for seg utfordringer for bransjen og 
MEF i tiden fremover. Deretter fulgte Christen Ræstad, selvstendig 
konsulent, som pekte på utfordringer og muligheter når det gjelder 
økt utbyggingstakt for infrastruktur, med vekt på vann og avløp. 

Videre var veisjefene i de 
tre fylkene på plass, og 
redegjorde for konkrete 
prosjekter som vil komme i 
nær framtid som et resultat av 
regjeringens ”krisepakke”. Kåre 
Valebrokk var også til stede og kom 
blant annet inn på de tidligere nevnte 
temaer. Ellers tok han for seg den nye omtalte 

salen ledet av MEFs informasjonssjef Siri Ulvin. 

Telemark
Valget ga følgende styresammen-
setning i Telemark: Leder
 Rolf Aafoskaas, Skien, styremed-
lemmer Roar Kjendalen, Skien, 
Oddvar Steinsholt, Porsgrunn, 
Kjell Espedalen, Vråliosen, 
Oddvar Hagen, Tuddal og Anette 
Farsjø, Sannidal. Varamedlemmer 
Anders Hellekås, Bø og Peter 
Borgersen, Skien.

Styret Telemark F.v. Rolf Aafosk-
aas, Anette Farsjø, Kjell Espe-

dalen, Roar Kjendalen, Oddvar 
Hagen og Oddvar Steinsholt. 

Olav Anders Hellekås og Peter 
Borgersen var ikke til stede da 

bildet ble tatt.

Felles årsmøte

Vestfold
Valget ga følgende styresammensetning i Vestfold: 
Leder Bjørn Madsen, Sandefjord, styremedlemmer 
Kristin Ekvall, Larvik, Carl Chr. Fon, Sandefjord, 
Torgeir Johansen, Sandefjord, Svenn Haraldstad, 
Tønsberg og Morten Engelstad, Svarstad. 

Mette Meland, Stokke.

Styret Vestfold  F.v. Bjørn Madsen, Svenn 

Carl Chr. Fon og Morten Engelstad. Kristin Ekvall 
og Mette Meland var ikke til stede da bildet ble tatt. 
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Buskerud
Valget ga følgende styresammensetning i Buskerud: Leder
Per Stokke, Tranby, styremedlemmer Knut A. Brevik, Sylling, 
Kurt Kristoffersen, Mjøndalen, Per Hobbelstad, Hokksund, 
Thomas Løvåsdal, Lierskogen, Knut Øynebråten, Gol og Aslak 
Golberg, Gol. Varamedlemmer Jan Myrvang, Hønefoss,  Ole 
Bjørn Øygard, Ål og Tommy Warloff, Vestfossen.

Løvåsdal, og Per Hobbelstad. Bak f.v. Knut Brevik, 
Aslak Golberg, Ole Bjørn Øygard, Knut Øynebråten 
og Per Stokke. Kurt Kristoffersen og Tommy Warloff 

var ikke til stede da bildet ble tatt.

Plakett for 25 års medlemsskap

plakett for 25 års medlemskap. 
Vi gratulerer.

Aafoskaas og Arnstein Repstad.

Fagforum for veg, vann og avløp i Grenland
”Fagforum for veg, vann og avløp i 
Grenland” arrangerte et nytt fagtreff 
for representanter for anleggsbransjen i 
Skien 5. mars. Drøyt 100 deltakere fra 
byggherrene/kommunene, entreprenørene 
og konsulentene var til stede. Temaene i år 
var ”utkast til ny plan- og bygningslov”, 
utbyggingsavtaler og orientering om 
utbyggingsprosjekter fra diverse offentlige 
og private utbyggere. MEFs advokat, 
Erling Erstad informerte om ”utkastet til ny 
plan- og bygningslov”.

Gratis forsikringskurs i Drammen
20. – 21. april
MEF og If inviterer til forsikringskurs for 
MEF-medlemmer i Drammen 20. og 21. 
april. Ansvarlige for kurset er advokat 
Erling M. Erstad fra MEF og salgssjef Ulf 
Michaelsen fra IF. 
Kurset gir kunnskaper forsikringsdekninger, 
kontraktsbestemmelser, aktuelle lover og 
forskrifter. Kurs og materiell er gratis for 
MEF-medlemmer. Oppholdet betales av 
den enkelte. Kurset er kjørt andre steder i 
landet med svært gode tilbakemeldinger og 
god deltakelse. Invitasjon med påmelding 
blir sendt ut. 

Lønnsinnberetning
Vi minner om tilbakemeldingsfrist 30. april 
for lønnsinnberetningen.

NORGE
RUNDT
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Avdeling Finnmark
Medlemstreff i Saariselkä
MEF avd. Finnmark arrangerer medlemstreff i Saariselkä 27. – 29. 

200 km hver veg. Det er bestilt leiligheter med overnatting til 30 
personer. I skrivende stund er nesten all overnatting bestilt. 

MEF avd. Finnmark arrangerte fabrikkbesøk 
til Powerscreen-fabrikken i Dungannon, Nord 
Irland 13.februar. 45 personer (medlemmer, 

og bodde her under oppholdet. I forbindelse 
med fabrikkbesøket var det satt opp buss 
til Nord- Irland, en busstur på ca 2,5 time. 
Fabrikkbesøket ble gjennomført i samarbeid 
med Power System AS, Norge. Geir og 
Terje Kristiansen fra Norge var på fabrikken 
da gruppa kom. Det var meget interessant 

bidro til at fabrikken hadde redusert 
produksjon.

På fabrikkbesøk ved Powerscreen-fabrikken.

Fabrikkbesøk hos Powerscreen, 
Nord Irland

Avd. Finnmark har 
holdt to kurs i Vadsø 
og Hammerfest i NS 
3405 Bestemmelser 
om regulering av 
kontraktssum for bygg 
og anlegg. I løpet av 
vinteren vil det bli holdt 

kjenner til hvordan 
prisjusteringen skal 
beregnes, men mange er 

rett til justering hvis det 
ikke står i kontrakten, og 
usikre på hvilken indeks 
skal brukes. 

Kurs i prisendringer av kontrakter
Årsmøte  
og styresammen-
setning
Årsmøte i avd. Finnmark ble holdt 14. 

deltok. Etter årsmøtet har styret følgende 
sammensetning: Leder Jan Erik Opgård, Jan 
Opgård AS, Alta, Kjetil Fredriksen, Kvalsund 
Maskin & Transport AS, Jan Arild Paulsen 
Paulsen Entreprenør AS, Lakselv, Audun 
Nylund, Jan Nylund & Sønner AS, Båtsfjord 
og Svein Werner Sundquist, Oscar Sundquist 
AS, Kirkenes. 
Varamedlemmer Roger Pettersen Arne 
Pettersen AS, Tana, Per William Hermansen, 
Kauto Maskin AS, Kautokeino og Jan E. 
Hansen, Jan E. Hansen AS, Alta.
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Bilde viser noen av deltakerne ivrig opptatt med å regne 
ut prisøkningen fra kurset indeksregulering i Vadsø.

Region Sørvest 

Opplæringskontoret
MEF Region Sørvest arrangerte nylig en befaring ved et 
rassikringsanlegg langs riksvei 42 i regi av Risa AS. Med på opplegget 
var et utvalg tiendeklassinger i forbindelse med et rekrutteringsprogram 
til bransjen. Vi hadde først omvisning på bedriften Risa avd. Sirdal 
(tidligere Per Ovedal AS) med påfølgende innføring i bedriftens 

cd i de ulike anleggsfagene og hadde en gjennomgang med ulike 
utdanningsmuligheter og de ulike læreplaner for de forskjellige fagene 
på PC-skjermen til faglig leder Wenche Kvæven hos Risa avd. Sirdal.  
Etter teoriopplegget kjørte vi sammen ut til prosjektet ved RV42 og 

kommunikasjon. Ungdommene var lydhøre og lyttet godt til hva som 
ble sagt ute på befaringen. For øvrig var to av ”våre” lærlinger med 

prosjektet. Det er nyttig å kunne bruke arbeidsvarsling i praksis etter 
nylig avlagt kurs. Jeg håper at slike arrangementer vil være med å 
rekruttere gode anleggsarbeidere for framtiden.
Takk til ledelsen i Risa avd. Sirdal for godt samarbeid i
 forbindelse med rekrutteringsbidraget til 
anleggsbransjen. OKAB- Agder vil ønske
 bedriften, lærlingene og øvrige ansatte 
lykke til med prosjektet videre.

20 års 
medalje
Under F.B. Maskin A/S 
Bergen sitt julebord på 
Hardangerfjord hotell 

overrekt 20 års medalje 
av leder i avdeling 
Hordaland, Henrik 
Steine.

Gratulerer!

Ny avdelingsleder
i Nord-Trøndelag
Avdeling Nord-Trøndelag valgte ny 
avdelingsleder på sitt årsmøte 7. februar 
2009. Torgeir Lian, Kjell Lian AS, har vært 
styremedlem og nestleder i avdelingen og 
gikk nå inn som leder for to år.

Torgeir Lian

Region Midt 

NORGE
RUNDT

Region Vest
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Jørn Hellum, som har vært 
ansatt i Morten Gultvedt AS i 
snart fem år, er godt kjent med 
McDonald’s-prosjekter.

- Dette er den tredje 
McDonald’s-restauranten jeg er 
med på. Den første var på Kjeller 

andre var for et par år siden på 
Berger like ved Skedsmokorset. 
Her på Nordby har vi holdt på i 
ca. tre uker nå, med å renske fjell 
og sprenge ut. Vi er ansvarlige for 
stort sett alt på dette prosjektet, 
bortsett fra selve bygget. Det 
vil si alt fra grunnarbeider til 
asfaltering, parkeringsplasser og 
grøntanlegg – altså hele pakka, 
forteller Hellum. - Vi er ferdige i 
slutten av mai eller begynnelsen 
av juni, og restauranten skal vel 
åpne like etterpå.

Hellum er overhodet ikke i 
tvil om hva som er det morsomste 

med disse prosjektene.
- Det er helt klart sprengnin-

gen. Jeg kan ikke nekte for det, 
sier han og smiler lurt. - Det var 
synd du ikke kom litt tidligere, 
for da kunne du fått det med deg. 
”Sprengningsgutta” holdt nemlig 
på her helt fram til i går.   

Da Anleggsmaskinen troppet 
opp på anleggsplassen steg Hel-
lum ned fra en Volvo hjullaster, 
men han kjører en annen maskin 
til vanlig.

- Denne maskinen er ikke 
vår engang, sier han og sikter til 
Volvoen. 

-Vanligvis kjører jeg Komat-
suen du ser der borte, sier han og 
peker på den ene av to gravemas-
kiner i bakgrunnen.  
- Kollegaen min kjører den andre, 
en 55-tonns Hitachi-graver. I dag 
har jeg for det meste sittet og ma-
tet solleverket her, som sorterer ut 

steinrestene fra sprengningsarbei-
dene i forskjellige størrelser. De 
ferdig sorterte massene lagrer vi 
her på plassen, med den intensjon 
å bruke mesteparten igjen senere, 
blant annet til å jevne ut grunnen 
med, forklarer han.

Den sympatiske maskinføreren 
bor på Lørenfallet i Sørum, ca. 
6 mil unna anleggsplassen. Han 
drar hjemmefra før klokken seks 
om morgenen for å rekke å være 
på jobb i god tid før sju. Hvor han 
skal videre når denne jobben er 
over, vet han ikke ennå.

- Nei, det aner jeg ikke. Jeg 
får vel vite det en ukes tid før jeg 
er ferdig her, tenker jeg, sier han 
og ler. 

- Det er sånn det pleier å være.
De økonomiske krisetidene 

er foreløpig ikke noe Morten 
Gultvedt AS er preget av, ifølge 
Hellum. 

Min historie

Navn I Jørn hellum (22)
Firma I Morten Gultvedt AS
Maskin IKomatsu 240

MIN DAG JØRN HELLUM

FRA DIESEL-

En dag på jobben for ca. tre år siden, gikk jeg rett på en gaffeltruck. 
Regnet høljet ned den dagen, sikten var dårlig og gaffeltrucken sto litt 

og større arr på beinet – det største går fra kneet og ned til ankelen. 
Først trodde jeg ankelen bare var forstuet, men det viste seg at den var 

de ventet for lenge med å operere. Det endte med at jeg måtte tilbringe 
-

rasjoner til sammen. Det er som sagt tre år siden og jeg halter ennå. Etter 
ulykken var jeg borte fra jobben et halvt års tid, og jobber fremdeles 
bare 70 prosent. Beinet blir nok aldri helt bra, og jeg ender sannsynligvis 
opp med en varig uførhetsgrad. Men jeg skal jobbe så mye jeg klarer.

BURGERLUKT
TIL 

Vinterbro i Ås kommune er et område i stadig utvikling. Til sommeren 

skal McDonald’s åpne en ny restaurant ved Nordby-krysset, og det er her 

Anleggsmaskinens utsendte treffer på en haltende, men blid maskinfører.
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- leverandør av tjenester og løsninger for elektronisk dokumenthåndtering og geografisk IT
www.geomatikk.no - tlf 810 33 400 - firmapost@geomatikk.no

Sentral godkjenning
Geomatikk har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygnings-
loven for fagområdene, prosjekterende og utførende, og kontroll av disse innenfor 
tiltaksklasse 3.

Landmålingstjenester
Anleggsstikking 
Innmåling for prosjektering og annet
Profilering, masseberegning og 3D modeller 
Eiendomsmålinger 
Etablering, kontroll og supplering av grunnlagsnett 
Passpunktmålinger 
Opplytting, innmåling og registrering av ledningsnett 

Gravemelding/kabelpåvisning         
Samordnet gravemeldingstjeneste
Felles kabelpåvisningstjeneste
Webbaserte løsninger for:
     Koordinering av planer
     Administrasjon av gravesøknader
     Publikumsportal

  web:   gravemelding.no
  Ring:  09146

- Det eneste vi merker til denne 

hit til plassen og spør om vi har 
jobb til dem. Vi har ikke hatt noen 
nevneverdig nedgang i antall 
jobber. Tvert imot har vi nesten 
for mye å gjøre for tiden. Det har 
i hvert fall vært mer å gjøre denne 
vinteren enn på en dårlig sommer, 
sier han fornøyd før han klyver 
opp i graveren sin og fortsetter 
grunnarbeidene for den amerikan-
ske burger-giganten som snart 
skal innta tomta.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER
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www.okonomi-deler.no    post@okonomi-deler.noTelefon 69 10 23 00K24

Dette er katalogen som viser
vei til lønnsomme innkjøp av
reservedeler til traktorer. Men
katalogen omfatter også mye
mer.   Det  er  hydraulikksentraler,
kraftoverføringsaksler, lykter
og elektrisk rekvisita, verktøy
og utstyr. Katalogen har et rikt
bildemateriale og det er lett 
å finne fram delene som
behøves. Bestill den idag!
Katalog K24 koster kr.60.- inkl. mva.
Giro medfølger.

Massey Ferguson, Ford, Fendt
John Deere, David Brown, Fiat
Deutz, Valmet, Case/IH, Zetor
BM-Volvo, New Holland og
Perkins motorer.

Caterpillar avlyser i Malaga
Den årlige førerkonkurransen i Malaga, som arrangeres av Caterpillar, har etter hvert blitt en 
populær tradisjon. Ifølge www.me.se
denne tradisjonen. Som så mange andre bedrifter må Caterpillar spare penger, og da droppes hele 
konkurransen. Selskapet har likevel forhåpninger om å gjenoppta tradisjonen i 2010.

SKUFFE
MAT

MESSER OG KONFERANSER 2009
2009
18.-19. mars: Rallardagene
Narvik
Arr: VINN

20.-25 april: Intermat
Paris

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

14.-16 mai: Maskinexpo
Barkarby, Sverige

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

Nye ZW hjullastere
Nykommerne ZW140 og ZW 150 supplerer Hitachis allerede etablerte 

i det europeiske markedet. Hjullasterne er utviklet fra teknologien 
som ligger til grunn for Zaxis 3-gravemaskinene med tilsvarende 
produktivitet og effektivitet, heter det i en pressemelding fra 
Hitachi Construction Machinery. ZW140 og 150 har driftsvekt 
på henholdsvis 11 og 12,1 tonn, og skuffekapasiteter fra 1,5-2,4 
og 1,9-2,6 tonn. Brytekraften oppgis til 92 kN for den minste 
av de to, og 98,8 kN for ZW150. Foruten lavt drivstofforbruk 
har maskinene gjennomgående fått økt smøreintervallene i 
samband med bruk av nye HN lagre til hver 500. time, heter 
det blant annet i meldingen.
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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

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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Noen dager skulle du gjerne 
hatt en bedre bilforsikring
Det finnes dager der du skjønner at det meste kan gå galt. Da er det bra med en bilforsikring som dekker usedvanlig 
mye. Med If Superforsikring på bil kan du føle deg trygg på rask og god hjelp om uflaksen skulle ramme deg. Du får 
leiebil så lenge bilen står på verksted. Vi erstatter plutselige skader på motor og girkasse. Blir bilen din vraket før den 
er 3 år gammel, får du en helt ny bil. Du får også  veihhjelp i Norge og Europa hele døgnet, året rundt.

Og som medlem av MEF får du 12 % rabatt på denne og øvrige skadeforsikringer i If. 
Husk og oppgi avtalenummer 212.

les mer på if.no eller ring oss på 02400



Extec og Fintec
blir Sandvik

Extec og Fintec er velkjente navn innenfor knuse- og sikteverdenen. Nå er de en del av

Sandvik-gruppen og resultatet er at Sandvik nå har verdens største og omfattende serie

av mobile knuse- og sikteverk. Sandvik kan nå tilby mobile knusere og sikteverk i alle

størrelser og dimensjoner, slik at du som kunde finner noe som er perfekt akkurat for

deg. Vi i Sandvik Tamrock AS setter produktivitet i førersetet slik at du som kunde skal

kunne gjøre gode økonomiske investeringer som er skreddersydd for dine behov. Prøv

oss, og du vil ikke bli skuffet. Sammen flytter vi fjell!
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24
30
38

STÅR MODELL PÅ LESJA

HYMAX PÅ TO HJUL

NÅR DRIVSTOFFPRISEN ØKER

Tilbake
til Mardøla

ANLEGGS
MASKINENNr. 9-2008

8
40
62

SPENNENDE STATISTIKK

SJEFEN FOR BETONMAST

LETTERE FRA GJERSTAD

Miljøvennlig på 
Hadeland

ANLEGGS
MASKINENNr. 10-2008

42
60
84

BRUMUNDDAL VS BEIJING

BRANSJEFEST I SKOGEN

LOFAST SAMLER LOFOTEN

MASKINDRIFT I 
BRENT SKOG

ANLEGGS
MASKINENNr. 11-2008

12
76
92

NYE MIDTSTUBAKKEN

PRIORITERER VA-NETTET

ARBEIDSTILSYNET PÅ BANEN

Fronter ras
i Løsberga

1 år - 11 utgivelser - for bare 525,-
Skriv en e-post til mail@dbpartner.no, eller send slippen nedenfor til 

DB Partner AS Postboks 163, 1319 Bekkestua

Ja! Jeg vil abonnere på Anleggsmaskinen.
Jeg bestiller ett års abonnement for 525,- kroner.

Navn: …………………………………………………………………………

Adresse: ……………………………………………………………………..

ABONNER PÅ
ANLEGGSMASKINEN!

ANNONSE
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Gravemaskiner

Fra 800 kg til 8600 kg

Minidumpere

Fra 1000 kg til 2500 kg

Hjullastere

Fra 2200 kg til 4500 kg

Telefon: 62 33 06 60   www.hymax.no

Markedslederen 4 år på rad!
Gundersen & Løken Instrumenter AS
Jerikovn. 26, Boks 53 LINDEBERG
N-1007 OSLO
+ 47 22 81 39 90
www.gl-instrumenter.no
www.DigPilot.com
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ADR/RID -

20
07GODKJ

ENT

Øk din lønnsomhet 
i dag!

Grunnsystemet til 
Norges mest solgte 
3D-system
Riktig fall, 360 grader 
rundt maskinen
Integrert lasermot-
taker
Visuell visning av 
stikke og skuff
Høydealarm
Sparer deg for hjel-
pemann, eller mange 
turer ut og inn av 
maskinen

Leie
XC2 pluss
fra 1 000 

pr uke

Leie XC2 pluss, 2-fall maskinstyring, 
inkl ML13 2-fallslaser. Montering 3 000 + reise. ML13,  2-fallslaser

F instadhagen Næringspark , 1930 Aurskog  Tel. 63 85 40 80, Fax. 63 85 40 81  www.scanlaser.no
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- Gjennomført Hardox, Weldox og 
Hightuff stålkvaliteter

- All opplagring har herdede bolter og 
herdede stålforinger

- Stor svingkrans med innvendig 
fortanning

- Danner V-fasong lukket

-uten prestasjonsangst!

Arden Sorteringsgrabber
Ny serie -fortsatt kvalitetsvinner

Industriveien 6, 2020 Skedsmokorset -Tlf. 64 83 65 30 
 www.demolering.no - E-post: firmapost@rototilt.no - post@demolering.no

Tel 32 87 58 50 Fax 32 87 58 55 sven@smpparts.com www.smpparts.com
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”Elmia Wood er størst
i verden. Det er der du 
kan studere nyhetene
og den banebrytende
utviklingen.”

3.–6. JUNI 2009
I SKOGEN · NYHETER · KONTAKTER ·  MASKINER 

DEMO · TEKNOLOGI · BIOENERGI · ØKONOMI

www.elmia.se/wood

Roland Lundqvist
General Manager Information,
Marketing & planning, Komatsu Forest AB   
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PÅ KANTEN LOVENS LANGE “ARM”

Sudoku

8 6 7 1
4

2 1 5 4 9
6 3 5 2

8 1
9 3 5 6

9 3 1 8 6
8
2 3 6 5

Løsning kommer i neste nr.

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

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 02-09

Gamle Fru Isachsen kjører rundt i gangen på gamlehjemmet i 
rullestol og lager billyder.
Herr Hansen kommer ut fra rommet sitt og stopper fruen: 
Førerkort takk!
Hun gir ham en kassalapp.
Greit, bare kjør, sier Hr. H. 

Neste gang må hun vise vognkort og gir ham en serviett. 
I orden, kjør videre, sier Hr. H.
Tredje gangen hun kommer, springer Hr. H fram splitter naken med 
den reisningen...
Fru Isachsen bråstopper og utbryter: Åååå, er det promillekontroll nå 
igjen...

Promillekontroll
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AM KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.
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Løsning
AM-kryss 2-09

Vinner i februar:
Anne Karin Kleiven
2640 Vinstra

Navn:

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 15. april
merk konvolutten “Krøsset”
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MEF-AKTØREN THOMAS BRÅTHEN

PERMITTERING
For første gang i bedriftens 50-årige historie ser det ut til at Kjell Bråthen 

Entreprenør AS må permittere samtlige ansatte i skogsvirksomheten. Fra

før er 4 ansatte i anleggsavdelingen sesongpermittert. Daglig leder Thomas

Bråthen er spent på utviklingen videre utover våren.

Kjell Bråthen Entreprenør har 11 
ansatte i skogavdelingen. Fire av 
de sju fast ansatte i anleggsavde-
lingen er allerede permittert for 
vintersesongen på grunn av den 
sedvanlige mangelen på oppdrag.

- På anleggssiden er det vanlig 

at vi permitterer om vinteren. Men 
det har aldri skjedd i skogsvirk-
somheten før. Permitteringene 
er nødvendig da det er varslet 
produksjonsstopp i Mjøsen Skog 
som vi har faste kontrakter med. 
Årsaken er manglende avsetning 

for massevirke, noe som også 
rammer sluttavvirkningen selv om 
det ikke skorter på etterspørsel av 
sagtømmer i markedet, sier Tho-
mas Bråthen.

Massevirke går i første rekke 
til papirindustrien som for tida 

har gedigne avsetningsproblemer. 
Som det meste av alt annet nå for 
tida, henger også det sammen med 

- Den økonomiske krisen 
har global utbredelse, akkurat 
som papirmarkedet. Dermed slår 

ENESTE UTVEI

Navn I Thomas Bråthen
Firma I Kjell Bråthen Entreprenør AS
Antall ansatte I 18
Omsetning 2008 IVel 15 millioner kroner
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bristen i etterspørsel etter masse-
virke ut også her oppe i lille nord. 
Permitteringene settes i verk etter 
påske og varer i først omgang i en 
måned. Men det er per i dag høyst 
usikkert hvordan markedet er i mai 
og juni. Så vi venter i spenning på 
fortsettelsen, sier Thomas Bråthen.

Ikke minst fordi den varslede 
permitteringsperioden i skogen 
starter samtidig med at deler av 
norsk anleggsdrift tradisjonelt 
starter opp igjen etter mye tom-
gangskjøring gjennom en lang og 
kald vinter. I verste fall risikerer 
skogbransjen å miste kompetanse 
og kapasitet til anleggsbransjen.

- Det kan faktisk skje dersom 
oppdragstørken i skogen vedvarer 
i mai og juni. Skogsmaskinførere 
har svært høy kompetanse og er 
ettertraktet. Jeg frykter de velger 
å gå over til anlegg framfor å gå 
uvirksomme i en langvarig permit-
teringsperiode, sier Bråthen.

Bedriften fyller 50 år i år, og 
ble grunnlagt av faren Kjell med 
gravemaskinoppdrag sommerstid 
og manuelt skogsarbeid vinterstid. 
Den første lassbæreren ble anskaf-
fet i 1978, mens hogstmaskinen 

disponerer Bråthen tre maskiner 
av hver type, fordelt på tre maskin-
fabrikanter. Anleggsdriften er han i 
ferd med å trappe ned.

- Vi har en Valmet og to John 
Deere hogstmaskiner, samt en 
Valmet og to Ponsse lassbærere. 

nyanskaffelser. Det forklarer mas-
kinmangfoldet her hos oss.

Et fast lag sluttavvirker årlig rundt 
40.000 m3, mens et rent tynnings-
lag tar ut i overkant av 20.000. Et 
tredje og mindre tynningsmaskin 
tar ut rundt 15.000 m3. Mjøsen 
Skog er dominerende oppdrags-
giver.

- I tillegg blir det et par måne-
der i året i lokale allmenninger, 
sier Bråthen.

På anleggssiden har anleggs-
gartneroppdrag gradvis tatt over 

med kabelgrøft for nåværende Te-
lenor. For øvrig holder Bråthen seg 
til mindre oppdrag innen tomter, 
vei, grunn og masser. Den største 

veier 8-tonn.
- Maskinene er for små til å 

settes i arbeid i dyp snø og tele, 
og vinterpermitteringer er derfor 
vanlig hos oss. Dessverre er det 
slik at enkelte faller fra i permit-
teringsperioden, og rekruttering av 
nye er ingen lett oppgave. Følgen 
blir at vi bruker mye krefter på å 
lære opp nyansatte uten god nok 
kompetanse når de begynner her, 
sier Thomas Bråthen.

Da Bråthen syntes det ble mer 
og mer vrient å skille jobb fra 
privatliv ved å drive fra et hjem-
mekontor, leide han kontorplass 
i Hedmark Næringspark på Ot-
testad.

- Hjemmekontoret var det 
første jeg så hver morgen, og det 
siste jeg så hver eneste kveld. 

bedrifter med virksomhet som 
tangerer vår egen, pluss at Mjøsen 

Skog holder til i samme etasje. Så 
nå går det veldig greit å holde jobb 
og privatliv fra hverandre, et viktig 
skille for å kunne drive effektivt, 
er Bråthens erfaring.

For det har han mye av, både 
fra anleggsvirksomhet og skogs-
drift. Selv etter nedtrapping fra 
mange års innsats som styremed-
lem og styreleder OKAB region 
Øst og vervene som nestleder i 
skogavdelingen i MEF og styre-
medlem i MEF Anlegg Hedmark, 
er han som før opptatt av det meste 
som foregår i begge bransjene.

som ryddet opp etter storstormen 
Gudrun i Sverige. Og når dette 
leses, har Thomas Bråthen inspi-
sert mulighetene for et tilsvarende 
hogstoppdrag i Syd-Frankrike, der 
70 millioner m3 stormfelt skog 
skal ryddes.

- For ti år siden ble rundt 90 
millioner m3 skog rasert av en 
storm i samme område. Da ble 
det opprettet god kontakt mellom 
franske skogeiere og norske entre-
prenører. Disse skogeierne har nå 
sendt ny forespørsel om hjelp til 
opprydding og avsetting av virke. 
Dilemmaet er at skogen denne 
gangen ikke har noen konkret 
verdi fordi ingen etterspør virket 

drar likevel for å få overblikk over 
situasjonen, sier Thomas Bråthen.
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