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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



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
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POWERING YOUR BUSINESS

Cramo har et stort sortiment av anleggsmaskiner, hvor du i tillegg til  gravemaskiner kan leie valser, kompressorer, 
aggregater, lastemaskiner og mye mer. Besøk Cramo på Vei & Anlegg 2009  6.-10 mai på Hellerudsletta. 
Der kan du se et utvalg av våre maskiner og få mer informasjon om våre produkter og fleksible leieløsninger.  
Hjertelig velkommen til stand nr. 13.          

www.cramo.no

ANLEGGS-
MASKINER 
FRA CRAMO
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LEDER

KLART FOR
ANLEGGSFEST
Om få dager åpner portene til Vei og Anlegg 2009, Nordens 
største anleggsmaskinmesse. Norsk anleggsbransje har grunn til 
å være stolt av at Maskingrossisternes Forening (MGF) tar på seg 
gjennomføringen av dette gigantarrangementet hvert tredje år, 
denne gangen med stipulerte 165 utstillere og et forventet besøk på 
over 20.000 mennesker de fem dagene arrangementet varer. MGF 

utstyrsimportører.

Men arrangørene har møtt markedsmessige hindringer i planleggingen 

høst, merket også norske maskinimportører etter hvert dalende 
omsetningstall i takt med både kanselleringer og reduksjoner i antall 
oppdrag ute i markedet. Mot slutten av året mottok MGF sågar 
søknader fra tunge medlemsbedrifter om å rett og slett skyve hele 
maskinmessen et år eller to fram i tid, i påvente av at markedet skulle 
ta seg opp igjen. Etter grundige behandlinger besluttet imidlertid 
MGF-styret å opprettholde messeprogrammet som forutsatt. Uansett 
ville det ikke være mulig å forhandle vekk de totale kostnadene 
overfor utstilleraktøren Exporama på Hellerudsletta. Messeperioden 
var jo for lengst både bestilt og bekreftet.

Det skal landets anleggsbransje være glad for. Holdningen i MGF er 
nemlig et godt tegn på at situasjonen i en samlet norsk anleggsbransje 
ikke på langt nær er så utsatt som i andre land. Nå har riktig nok et 
fåtall utstillere valgt å trekke seg fra Vei og Anlegg-arrangementet. 
Like fullt har et rekordstort antall utstillere valgt å kjøre programmet 
som forutsatt. De ledige plassene etter dem som ombestemte 
seg, ble raskt overtatt av allerede innmeldte utstillere som på den 
måten sikret seg enda større plass på egne stands. Og ved deadline 
for plassbestilling sto fortsatt ivrige utstillere på venteliste i håp 
om å komme seg innenfor portene. Da er det lett å konstatere at 
maskinmesser i andre nordiske og europeiske land til sammenlikning 
har vært langt hardere rammet av fravær av tunge importører og 
leverandører.

Hvert år arrangeres mange regionalt anlagte maskinmesser rundt 
omkring i landet. Disse har stor betydning fordi leverandørene søker 
opp lokale aktører der de driver virksomheten sin, og som ikke alltid 
har mulighet til nærkontakt med sine respektive forhandlere. Vei og 
Anlegg er derimot lagt opp til at aktører landet over kan oppsøke et 
samlet korps av hovedimportører på ett og samme sted. Og fordi den 
store internasjonale maskinmessen Intermat gikk av stapelen bare 
to uker tidligere, vil det trolig også bli et stort utvalg maskin- og 

nyheter på internasjonale stormesser som Bauma og Intermat. Vi går 
derfor ut fra at så mange som mulig legger kursen om Vei og Anlegg 
2009, og på den måten gjør MGFs bekymring for et lavere besøkstall 
enn for tre år siden, til skamme. Vel møtt på Hellerudsletta.
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Standard Norge har satt av NS 
8432 til skogbransjen, ment som 
en fellesnevner for samsvarende 
kontraktsbetingelser for både 
skogeiere, skogeierlag/forbund 
og skogsentreprenører. Nå står 
og faller mye av prosessen på ett 
eneste punkt i sluttforslaget

som har vært ute til høring. 
I disse dager legger Standard 
Norge og høringskomiteen en 
siste hånd på materialet som 
skal danne grunnlaget for skogs-
driftstandarden.

Det var bare komiteens kom-
promissforslag fra tidligere i 
vinter om rettighetene til skogs-
maskindataene som ble forkastet 
på det seneste møtet 29. mars, 
angivelig av representanter for 
Mjøsen Skog BA, Viken Skog-
eierforening og AT Skog. Nor-
skog har imidlertid stilt seg bak 
det forelagte forslaget.

Før dette møtet var det tilsy-
nelatende full enighet i samme 
forum om at retten til å benytte 
lagrede skogsmaskindata skulle 
avtales i hvert enkelt tilfelle.

Skogeier og andelseier i 
Mjøsen Skog BA, Hans Henrik 
Høibraaten, håper partene like-

vel vil samle seg om grunnlaget 
slik det forelå i høringsutkastet.

 - Jeg er enig i forslagene 
som lå til grunn for NS 8432, 
og er forundret over at disse 
representantene skal ha skiftet 
mening. Selv tror jeg at skogei-
ere generelt vil slutte opp om at 
retten til slike data tilhører skog-
eierne i utgangspunktet. Men 
hvis dette kan reguleres i et eget 
punkt i avtalen, er jeg sikker på 
at skogeiere rundt om i landet 
blir fornøyd, sier Høibraaten.

Frykter svekket standard
Etter det Anleggsmaskinen 
kjenner til, må nå hele problem-
stillingen omkring rettighetene 
til bruk av maskindataene gjen-
nomgås fra bunnen av enda en 
gang før punktet legges fram for 
endelig sluttbehandling i komi-
teen på det enkelte betegner som 
et skjebnemøte 29. april.

Leder Einar Østhassel i 
Maskinentreprenørenes Forbund 
avdeling Ressurs og miljø er 
dypt skuffet over den seneste 
utviklingen i saken.

- Representantene for skog-
eierne var enige om forslaget 

til bruk av maskindata på siste 
samling før høringsrunden. Etter 
høringen har de altså endret syn. 
Dersom dette punktet ikke kom-
mer på plass, kan den endelige 
standarden bli sterkt svekket, og 
skogsbransjen som den eneste 
store bransjen i Norge være uten 
en egen fullverdig standard å 
jobbe etter, advarer Einar Øst-
hassel.

- Dersom standarden innføres 
uten at det viktige maskindata-
punktet er tatt inn, vil det etter 
mitt syn foreligge en mangelfull 
og uferdig NS 8432 som likevel 
kan gi grunnlag for tvistemål.

Hans Henrik Høibraaten er 
enig.

- Det er jo nettopp å begrense 
muligheten for tvistemål og 
uenighet som er formålet med 
å innføre en slik standard, sier 
han.

Alle andre har
Ideen bak å etablere en egen 
NS-standard for skogkontrakter 
har vært å samle et utfyllende 
sett med bestemmelser som på 
en ryddig måte regulerer for-
holdet mellom oppdragsgiver 

og entreprenør for utførelsen av 
skogsdrift. I tillegg er det utfor-
met en avtaleblankett der par-
tene hver for seg kan beskrive 
ulike forhold som knytter seg til 
den enkelte avtale.

- Alle andre store og seriøse 
bransjer har innarbeidede NS-
regulerte standarder for kon-
traktsforhold å jobbe etter. Se 
for eksempel på byggebransjen, 
og ikke minst alle standardene 
som regulerer den norske an-
leggsbransjen. Også de aller 

-
dører av utstyr og materiell til 
så å si alle bransjer har en norsk 
standard å forholde seg til, sier 
Hans Henrik Høibraaten til 
Anleggsmaskinen.

Feilkilder

saken fra landets skogsbransje, 
bestemte Standard Norge seg 
for å jobbe fram en mulig stan-
dardkontrakt allerede i 2006. 
En bredt sammensatt komité ble 
samtidig satt ned for å komme 
med forslag til innhold i en slik 
NS-regulert kontrakt.

- Selv har jeg alltid hatt godt 

HÅP OM ENIGH
I SKOGEN

håper partene blir enige. 
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ET 

strukturerte kontrakter med 
entreprenørleddet, men innser 

-
nes muligheter for uforutsette 
detaljer som ikke er dekket inn 
på forhånd. Dermed kan det fort 

-
gen av partene egentlig ønsker. 
Det skjuler seg mange kilder 
til feilaktige eller mangelfulle 
opplysninger i skogen, også de-
taljer som selv den mest drevne 
og lokalkjente skogeier kan ha 
oversett. NS-regulerte kontrakts-
bestemmelser med tilhørende 
avtaleblankett for klargjøring og 
fordeling av ansvar, forplikter 
både skogeier og entreprenør 
allerede før avvirkningen starter. 
Det er til beste for alle parter 
uansett, sier Høibraaten som 

eier og skjøtter 23.000 daa skog 
i Eidsvoll, Nord-Odal og Nes 
kommuner. Som både skogeier 
og andelseier i Mjøsen Skog AB 
har Høibraaten med interesse 
fulgt prosessen med NS 8432 fra 
sidelinja fra to innfallsvinkler.

Som i andre bransjer
Også Standard Norge mener 
en nyopprettet NS 8432 repre-
senterer et nybrottsarbeid. En 
liknende standardkontrakt er 
aldri tidligere utarbeidet der alle 
de sentrale partene i generell 
skogsdrift har vært representert, 
understreker sekretær i hørings-
komiteen, Jørgen Birkeland i 
Standard Norge.

- Både LO ved Fellesforbun-
det, Norges Skogeierforbund, 

Norskog, SB Skog, Maskinen-
treprenørenes Forbund, Ener-
gibedriftenes Landsforening og 
Norsk Institutt for skog og land-
skap har sittet i komiteen. Også 
representanter fra tre skogsen-
treprenører har vært med.

Birkeland framholder at 
hovedbegrunnelsen bak standar-
diseringen er å skape forutsig-
barhet for partene i et kontrakts-
forhold i skogen.

- Partene blir kjent med stan-
darden og løsningene som leg-
ges til grunn. Det vil også være 
ressursbesparende for aktørene i 
bransjen å bruke de samme ge-
nerelle vilkårene for hvert opp-
drag, ifølge komitésekretæren, 
som også røper at inspirasjonen 
til et eget NS for skogsdrift er 

hentet fra tilsvarende standarder 
i både byggebransjen og an-
leggsbransjen.

- Der har man hatt tilsva-
rende standardkontrakter å jobbe 
etter i nærmere 70 år, minner 
Jørgen Birkeland om.

Forslaget til NS 8432, som nå 
altså er helt i sluttfasen av be-
handlingsprosedyren, er inndelt i 
seks kapitler. Etter et kapittel om 
innledende bestemmelser følger 
kapitler som beskriver entrepre-
nørens ytelser, oppdragsgiverens 
ytelser, samt mulige endringer 
omkring betaling, frister og til-
leggsvederlag.

- Deretter følger et kapittel 
om mulige mangler, avbestil-

Tror på enighet Hans Henrik Høibraaten har fulgt med på NS 8432-prosessen fra sidelinja. Han har stor tro på felles kontraktsbestemmelser for 
alle parter overalt i Norges skoger, og håper på full enighet om rettighetene til bruk av skogsmaskindata.
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BERGERMOEN .  3520  JEVNAKER .  TELF.  911 99 692  .  w w w . h y d r e m a . c o m

TRAKTORGRAVERE
8,5 - 10 tonns

DUMPERE
10 tonns lasteevne

DUMPERE
22 tonns lasteevne

HJULGRAVERE
11 - 18 tonns

”VEI & ANLEGG 2009”- Velkommen på stand nr. 84

* Høringskomiteen har lagt stor vekt på at alle sentrale begreper i 
-

ståelse av standarden.

* Standarden legger opp til å inneholde oversikt over dokumenter 
som ville kunne være del av kontraktsforholdet. Det vil ikke fore-
ligge noe krav om at disse er utarbeidet på forhånd. Poenget er å 
gi eventuelle dokumenter en rangordning dersom innholdet i noen 
av dem skulle stride mot hverandre og dermed legge grunnlag for 
uenighet mellom partene.

* Fordi gjeldende lover og forskrifter gjelder uansett, legges det hel-
ler ikke opp til at disse skal gjengis i standarden. I stedet henvises 
det til lover, forskrifter og vedtak. Miljøstandarder for skogsdrift 

* I kapittelet om entreprenørens utførelse har høringskomiteen lagt 
vekt på regulering av kravene til dennes ytelser via bruk av under-
punkter. Arbeidet skal utføres i samsvar med vanlige kvalitetskrav 
med hensyn til utførelse og behandling av virke, dersom ikke annet 
er avtalt. Standarden har også et punkt for regler om dokumenta-
sjonskrav, med særlig vekt på forhold knyttet til arbeid nær instal-
lasjoner.

* Ved bruk av underentreprenører har komiteen vektlagt oppdrags-

givers rett til å kreve dokumentasjon for at denne fyller avtalte kva-

underentreprenør dersom slik dokumentasjon ikke kan legges fram.

* I et eget punkt er oppdragsgivers medvirkning og tilhørende 
ansvar og risiko angitt i de tilfeller der det ikke er avtalt noe annet. 
Her kan samtidig oppdragsgivers konkrete medvirkning oppgis i 
detaljerte vendinger.

* I punktet om prisendringer og/eller -justeringer har høringskomi-
teen lagt vekt på å benytte velprøvde formuleringer fra tilsvarende 
standarder for henholdsvis byggebransjen og anleggsbransjen. NS 
8432 leger opp til at alle priser for skogsdrift skal baseres på kr/m3 
under bark, mens det for andre arbeider skal avregnes etter regning 
hvis intet annet er avtalt. Komiteen har vært enig om at indeksregu-
lering er lite aktuelt innenfor skogsdriftavtaler.

* Reklamasjonstiden for mulige mangler er foreslått til 20 kalender-
dager etter avslutning eller delavslutning av et oppdrag. Tilsvarende 
foreslås reklamasjonsfristen etter at hele driften er innmålt til 20 
kalenderdager for mulige mangler som framkommer av målekvit-
teringen. Standarden vil også inneholde et punkt som regulerer 
grunnlaget for å si opp kontrakten på grunn av ekstraordinære eller 
upåregnelige forhold, inkludert entreprenørens krav på vederlag for 
utført arbeid.

ling, oppsigelse og heving, før 
det avslutningsvis tas opp andre 
bestemmelser som måtte gjelde 
for det respektive oppdraget. NS 
8432 skal altså brukes i kon-
traktsforhold hvor én part, en-
treprenøren, påtar seg utførelsen 
av skogsdrift for en annen part, 
oppdragsgiveren. Men det fram-
går også at standarden kan og 
bør brukes mellom entreprenør 
og en mulig underentreprenør. 
Altså reguleres skogsdriften ved 
hjelp av NS 8432 av en og sam-

me standard mellom samtlige 
parter i et kontraktsforhold. I 
mine øyne kan det knapt bli mer 
ryddig, mener Høibraaten.

Frivillig
Han legger til at innføring av 
NS 8432 ikke forplikter aktører i 
norsk skogsdrift til å benytte seg 
av nyvinningen.

- Det er ingen tvil om at 
dagens norske skogsdrift går 
både redelig og ryddig for seg. 
Når jeg hilsen en standardisert 

kontrakt velkommen, innebæ-
rer selvsagt ikke det signaler 
om det motsatte. De mange 
aktørene i norske skoger job-
ber etter seriøse og vel gjen-

skogeierlagene har utarbeidet 
egne kontrakter å jobbe etter, 
men jeg ser en ulempe ved at de 
gjennomgående ikke er bygget 
over en felles bransjelest. Det 
vil være helt frivillig å innføre 
bruk av kontraktsbestemmelsene 
i NS 8432. For egen del tror jeg 

at NS-standardiseringen over tid 
vil bli akseptert og innarbeidet 
av samtlige skogsaktører, spe-
sielt fordi de er utarbeidet og 
anbefalt av representanter for 
de samme aktørene i fellesskap. 
Og fordi det her etter mitt syn er 
snakk om balanserte bestemmel-
ser og vilkår, sier Hans Henrik 
Høibraaten.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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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

”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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Gemini | Entreprenør

Gemini Entreprenør

Gemini 3D verktøy er en fleksibel 
løsning som dekker et bredt 

spekter av oppgaver:

· Masseberegning og 
  3D visualisering av terrenginngrep

· Prosjektoppfølging, avregning 
  og dokumentasjon iht 
  Prosesskode, NS3420 eller 
  egendefinert

· Effektiv dataflyt mellom alle
  aktører i byggeprosjektet

· Statistikkfunksjon for 
  gruppering av datatyper
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ADR/RID - 20
07GODKJ
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NY ARBEIDSLYKT
Rebato AS er på markedet med en ny type hodelykt (bildet) som 
også har feste for montering på vernehjelmer – en helt avgjørende 
og nødvendig egenskap for bruk i anleggsbransjen. Nova + skal 
gi 40 prosent høyere lysutbytte i forhold til konkurrerende utstyr 
takket være lysdioder, er lettere i vekt og har på laveste lysnivå en 
brenntid på opptil 75 timer med det mest effektive litiumbatteriet. 

ikke-oppladbare, heter det i en pressemelding. Lykten kan betjenes 
også med arbeidshansker på via en magnetbryter, og skal tåle 
vanntrykk tilsvarende 50 meters dyp uten å gå i svart.

SKUFFE
MAT

anbefalinger til rett type olje for nettopp din motor, det være seg 
motorsykkel, personbil, varebil, lastebil eller til motorer i mindre 
arbeidsmaskiner. 
Motivet for det nye nettsteder er ifølge leverandøren å hjelpe så vel 

oljer til girkasser er tatt med, sammen med en smøretabell, ifølge en 

www.riktigolje.no.

RIKTIG OLJE PÅ NETT
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- Vi er der når du trenger oss!...

hydrauliske slaghammere for maskiner fra 0,5 til 75 tonn.
Kvaliteten gjør oss i stand til å gi markedets beste garanti

MONTABERT

CPA hydraulisk borutstyr for
montering på gravemaskiner 
fra 5 til 35 tonn.

IR MONTABERT

transportable kompressorer fra 
verdens største kompressorprodusent.
Kapasitet fra 2 til 40 m3/min

INGERSOLL -RAND

IRM NORGE AS
Tretjerndalsvegen 58 - 2016 Frogner
Tlf.: 63 84 62 00 - Fax: 63 82 18 10

E-mail: mail@irm-norge.no - www.irm.nu

Standnr. 75

Mobile knuseverk fra Extec og Fintec er 
nå 100 prosent Sandvik-produkter etter 
oppkjøpet i 2007. I praksis innebærer 
overtakelsen at Sandvik øker den årlige 
produksjonskapasiteten til 2.500 mobile 
knuse- og sikteverk. 
Samtidig utvides forhandlernettverket, 
og produktutviklingen skyter fart, heter 
det i en pressemeling fra Sandvik. 

hovedproduksjonsenheter i England og Nord-
Irland. Produksjonen i Arbrå legges ned. 

SANDVIK KNUSER
I VEI

MAGISK EFFEKTBOKS
Svenske KC Racing Produkter er ute med en ny kraftpakke (bildet) 
til bruk på anleggsmaskiner av merker som Caterpillar, Case, JCB, 

monteres uten inngrep i originalsystemet, skal øke både motoreffekten 
og dreiemomentet, og dermed gjøre de respektive maskinene 

i gitte tilfeller kan utføre samme stykke arbeid med forbedret 
drivstofføkonomi og lavere lydnivå, heter det i meldingen, som 
imidlertid ikke sier noe om maskinprodusentenes holdning til bruk av 
boksen i forhold til fabrikkgarantier og andre tekniske brukervilkår.
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JURIDISK ENDRINGER I FERIELOVEN
– FORBUD MOT SALG AV FERIEDAGER

Ferieloven gir arbeidstakere rett til ferie med 25 virkedager pr år. 
Ferieloven tar utgangspunkt i 6-dagers uke, det vil si at arbeidsta-
kere har lovfestet rett til ferie i 4 uker og 1 dag. I tillegg kommer 
eventuell avtalefestet ferie (gjerne gjennom tariffavtale) på 5 vir-
kedager. Arbeidstakeren har da totalt krav på 30 virkedager ferie 
hvert ferieår, dvs. 5 uker. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at 
både den lovfestede og den avtalefestede ferien avvikles innenfor 
ferieåret. I dette ligger at det er arbeidsgiver som må passe på at 
den enkelte ansatte avvikler ferie, ikke den enkelte ansatte selv. 
Arbeidstaker kan således ikke si nei til å avvikle ferie eller deler 
av denne, med mindre vedkommende går inn under unntaksregelen 
om manglende feriepengeopptjening i ferieloven § 5 (6). Årsaken 
til manglende feriepengeopptjening kan for eksempel være at ar-
beidstakeren kommer rett fra skolen, har hatt ulønnet permisjon el-
ler at man har skiftet stilling internt og fått betydelig høyere lønn. 
Arbeidstakere som er ansatt i løpet av året, og som har opptjent 
feriepenger hos andre arbeidsgivere faller ikke inn under unntaket. 
Disse kan derfor ikke nekte å avvikle ferie.

I ferieperioden(e) har arbeidstakerne ikke rett til lønn. For å kom-
pensere for dette lønnsbortfallet gir ferieloven arbeidstaker rett til 
feriepenger. 

Feriepengene beregnes på bakgrunn av det arbeidsvederlaget ar-
beidstakeren har opptjent foregående kalenderår. Lovens hovedre-
gel er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før 

ferien. Det er videre lovens system at dersom ferien deles opp, skal 
-

heter forenkle dette systemet ved å utbetale hele feriepengebeløpet 
i juni, uavhengig av når det enkelte arbeidstakeren faktisk tar ut 
sin ferie. Så lenge arbeidstaker reelt avvikler ferien sin i løpet av 
året, vil lønns- og ferieregnestykket gå opp. Problemene oppstår 
når arbeidstaker av en eller annen grunn ikke avvikler ferie til-
svarende det lønnstrekket som er gjennomført i juni. I praksis blir 
situasjonen da at arbeidstaker får utbetalt lønn for færre dager enn 
vedkommende faktisk har arbeidet, og dette må kompenseres på en 
eller annen måte. 

Arbeidsgiver plikter etter ferieloven å sørge for at arbeidstaker 
faktisk avvikler ferie. Arbeidstakeren kan således ikke velge å la 
være å ta ferie. Det er likevel mulighet for at arbeidsgiver og ar-
beidstaker kan inngå avtale om overføring av inntil 12 virkedager 
til det neste ferieåret. I de tilfeller hvor virksomheten ved avtale 
har innført ytterligere 5 virkedager ferie, må det legges til grunn at 
også disse dagene etter avtale mellom partene kan overføres til det 
påfølgende ferieår. Det vil med andre ord si at inntil 17 virkedager 
ferie kan overføres.

Selv om arbeidsgiver plikter å sørge for at ferien avvikles, kan det 
skje at arbeidstaker avvikler så lite ferie at arbeidstakeren selv et-
ter å ha overført 12 (17) dager har feriedager til gode. Tidligere var 
ordningen at uavviklede feriedager kunne ”omgjøres” til lønn ved 

-
mende hadde blitt trukket, og som oversteg antall dager som fak-
tisk var avviklede feriedager. Dette ble ofte betegnet som ”salg av 
feriedager”. Denne ordningen er nå avskaffet etter en lovendring 
som trådte i kraft 01.01.2009, og som gjelder fra og med ferieåret 
2009. Det er dermed ikke lenger mulig å få både lønn for utført 

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

Gundersern & Løken Instrumenter AS
Jerikovn 26, Boks 53 LINDEBERG
N-1007 OSLO
+ 47 22 81 39 90
www.gl-instrumenter.no
www.DigPilot.com

Alle typer
bygg- og
anleggslasere

arbeid og feriepenger slik som i dag. Ferieloven § 7 nr 3 annet 
ledd bestemmer nå at all ferie som ikke er avviklet skal overføres 
til det påfølgende ferieåret. Dette innebærer at lovfestede ferieda-
ger arbeidstakeren har til gode verken kan strykes eller betales ut. 
Unntaket er dersom manglende avvikling av ferie skyldes sykdom 
eller foreldrepermisjon. Formålet med lovendringen er å sikre at 
arbeidstakere får tilstrekkelig med ferie ut ifra helsemessige hen-
syn. Lovendringen medfører at arbeidsgiverne får et ytterligere 
ansvar for å påse at ferien avvikles inneværende ferieår.

Det er ikke bare til det påfølgende ferieår denne ferien blir 
overført. Så lenge den ikke blir avviklet året etter, blir den også 
automatisk overført videre til neste år. I prinsippet kan altså ikke-
avviklet ferie overføres til det påfølgende året i mange år, slik at 
potten for ikke avviklet ferie stadig kan bli større.

Advokat
I TONE C. GULLIKSEN
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STATISTIKK ANLEGGSINDEKS
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Skogsmaskinindeksen

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Bygge- og anleggsvirksomhet

Anleggsmaskinindeksen

Dette er den laveste veksten i bransjen på fem år. Alle deler av 
næringen hadde omsetningsøkning i 2008 i forhold til året før. Størst 
vekst hadde bedriftene i næringshovedgruppen utleie av bygge- og 
anleggsmaskiner med personell, der omsetningen var 20,3 prosent 
høyere.

Nedgang i 6. termin
Bedriftene i bygge- og anleggsbransjen hadde en nedgang i 
omsetningen på 2,4 prosent i 6. termin 2008 (november og desember), 
sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Fra 2007 til 2008 økte omsetningen i alle fylkene. Størst var veksten i 
Aust-Agder og Rogaland, med henholdsvis 16,9 og 15,6 prosent. 

For 6. termin 2008 gikk omsetningen ned i 14 av landets 19 fylker, 
sett i forhold samme periode i 2007. Størst var nedgangen i Vestfold, 
med 14,2 prosent. 

Kilde: SSB

Anleggsmaskinindeksen
På tross av noe lavere dieselpris er det en økning pga høyere priser på 
noen maskiner og deler.
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, 
reparasjon, vedlikehold og drift inklusive førerlønn.
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Navn I Magnar Trondrud
Alder I 56
Bosted I Kongsberg
Stilling I Daglig leder Trondrud Maskin AS

I Ga slipp på Doosan-agenturet

EVIG
OPTIMIST

PROFILEN

or min del kunne kopieringsmaskinene her i huset gått på 
dieselmotorer. Da hadde det ikke vært noe tull med dem.
Magnar Trondrud lener seg godt tilbake i stolen på sjefskon-
toret på Vøyenenga i Bærum og summerer på den måten opp 
en livslang maskinerfaring i et par korte setninger.
- Hangen til dieseldrift er noe som kom over meg mens jeg 
var guttunge oppe i Øygardsgrend i Nore og Uvdal kom-
mune. Det ligger aller lengst oppe i Numedal, dersom du ikke 

vet det allerede.
Aller først skal Øygardsgrend plasseres i landskapet. Magnar Trondrud 

veggen.
- Se, her er Øygardsgrend, like ved Tunnhovdfjorden, nesten 800 meter 
over havet. Det er disse traktene jeg søker tilbake til for å kople av også. 
Jeg har både ei hytte og et liten plass i traktene her. Øygardsgrend har 
både samfunnshus og en helt ny butikk. Der er det godt å være, og ta en 

jeg blir pensjonist? 
-

het, han som ellers er å se stort sett overalt – og utrolig nok til nesten 
enhver tid – over store deler av landet.
- Det har jo roet seg ned en del de seneste årene. Nå kjører jeg bare drøye 
40.000 kilometer i året med bilen. Tidligere kunne det bli 120.000 kilo-
meter. Så det har nok roet seg litt, ja.

Men så var det denne dieseldriften, da. Det har han vært opptatt med i 25 
samfulle år nå gjennom salg av små og store anleggsmaskiner.

F
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- Som guttunge hang jeg i hælene på de to lokale heltene Torstein Heg-
gelien og Torbjørn Bjerke, to karer som kjørte hver sin Cat D6 bulldoser 
i hjemgrenda der jeg vokste opp på et lite bruk med foreldrene mine, sju 
melkekyr og 16 sauer. Maskinene gjorde sterkt inntrykk, gikk på diesel 
og skuffet unna alt de støtte på. Jeg klarte aldri å få kreftene som gjemmer 
seg i en dieselmotor ut av tankene etter det. Men det skulle mye plastikk 

- Plastikk?
- Ja, plastikk. Jeg var jo innom som sporadisk hjelpemann på disse bull-
doserne i 12-13 årsalderen, men måtte etter hvert søke fast arbeid der det 
var arbeid å få. Og på 1970-tallet slo plastindustrien gjennom for alvor 

i rør og tanker. 
-

arbeider ved Nore Plastindustri i hjemkommunen. For å gjøre en lang 
plasthistorie veldig kort, ble fabrikken etter hvert kjøpt opp, men gikk 
senere konkurs. Da startet Trondrud sin egen plastfabrikk i Drangedal.
- Trondrud og Vøllestad Plast AS, het den. Fabrikken solgte jeg unna i 
1989. Jeg var innom som selger hos E. Sunde & Co også etter det. Men 
dette skal jo ikke handle om plastikk.

Tilbake i nåtiden snakker Magnar Trondrud gjerne om forhandlerstatusen 
sin fra han kjøpte ut Daewoo-merket fra Normann Olsen Maskin der han 
lenge jobbet fast, og ble eneforhandler i Norge. Før det hadde han rukket 
å selge Kobelco gravemaskiner for KobeNor, drive maskinformidling 
via telefonnettet i egen regi og selge Samsung-maskiner for SHI Maskin. 

tilhørende navnebytte på maskinene.
- Akkurat det var helt uproblematisk. Jeg forsto noe mer var på gang da 
Doosan i fjor høst kjøpte opp Bobcat, og senere Moxy. Jeg ble forespurt 
om å ta over Bobcat i Norge, men takket nei. Der ligger nok hovedgrun-

nen til at Bobcat sammen med Doosan ble overdratt til Rosendal Maskin, 
som også har hatt Moxy-salg i Norge i årevis. Det oppfatter jeg som en 

større organisasjon, men takket i utgangspunktet nei. Mange tror kanskje 
jeg er en slagen mann i dag, men det er ikke tilfelle. Nå står jeg helt fritt 
og kan selge det jeg vil. Opplegget er klart. Jeg sitter fortsatt med mange 
gode produkter fra anerkjente produsenter. Forhandlernettverket, servi-
ceorganisasjonen og deleapparatet er oppe og går som før og betjener en 
stor kundekrets, både gammel og ny.

For Magnar Trondrud var altså tapet av Doosan-merket ingen nedtur.
- Livet er som en heis. Det går opp og ned. Er det ikke det ene, så kan det 
fort bli det andre. En kremmer som meg ligger ikke våken om natta på 
grunn av litt omkastninger i systemet, summerer han opp.
Mye styres av utenverdenen uten at man får gjort stort med det selv. Det 
gjelder bare å unngå å trykke på heisknappen det står U på. I kjelleren er 
det lite å hente, er Trondruds syn på den saken.

Det er om å gjøre å ikke sette seg ned og sture, men bruke fantasien og 
holde trykket oppe. Dersom en gårdbruker ender opp med dårlig avling 
et år, kan han ikke gi opp og legge inn årene neste vår. For egen del er jeg 
optimist av natur. Det har jeg faktisk alltid vært.
- Du kaller deg selv for kremmer. Mange vil oppfatte begrepet som nega-
tivt ladet?
- Det hele handler om å selge og kjøpe, og ha glede av det. For meg er det 
en livsstil. En kremmer selger nødvendigvis ikke dårlige saker og ting. 
Det kommer bare an på prisen du er villig til å betale. Velger du å kjøpe 
et par billige sko, kan du ikke regne med å få den aller beste kvaliteten 
heller. Den må du betale for.

Magnar Trondrud er ikke den som løper til media dersom det er noe, men 
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kunne ikke unngå å få sin mediedebut i 1980. I Se og Hør.

plastmaskin. Året etter dro jeg til Universitetssykehuset i München, der 
de avmonterte tå nummer to på venstre fot og monterte den i stedet fast 

-
sjon.

- Jeg er musikalsk og nynner en god del, men spiller ingen instrumenter. 
Jeg kan bare to grep på gitaren: Ta den ned av veggen og henge den opp 
igjen. Munnharpe trakterte jeg ganske bra en gang i tiden. Men etter at jeg 
falt ned fra en gravemaskinbom og slo overkjeven, iset det i tennene hver 
gang jeg prøvde. Så munnharpa er lagt på is, bokstavelig talt.
Magnar Trondrud er en bereist mann, både i innland og utland. Hvor 
mange steder han egentlig har vært, er det knapt noen andre enn ham selv 
som vet. Vi klarer å få avklart i alle fall ett fjernt reisemål. Idet mannen på 
ny strekker seg bakover i stolen med armene bak hodet, avdekkes deler 
av et massivt gullkjede blant åpne skjorteknapper og en anelse gråstenkt 
hårtjafs aller øverst. Noe liknende har vi tidligere ikke sett på andre enn 
Harald Heide-Steen jr.
- Et minne fra en reise til de Arabiske Emirater for en mannsalder siden. 
Kjedet har hengt der siden.

Kjent som kremmer eller ei, Magnar Trondrud er respektert som en yt-
terst rettskaffen mann. Både blant venner, ansatte og kunder. 56-åringen 
foretrekker å si fra om saker og ting som de er uten å gå rundt grøten, og 
ser helst at andre er like direkte når de henvender seg til ham.
- Folk må kalle en spade for en spade, ikke for et redskap som kan brukes 
til forskjellige ting. Som å måke snø eller skuffe jord med. Slike uklare 

og mer uklare etter hvert som man går i dybden. Jeg merker fort om noen 

prøver å bløffe meg, og da kan jeg nok tenne til litt.
Kremmerånden får også utløp på Dyrsku’n i Seljord, denne årvisse mas-
semønstringen i hjertet av Telemark der han sammen med andre artsfren-
der samler kjøpelystne i mangfoldige titusentall i løpet av en helg.
- Dyrsku’n er også en livsstil. Der har jeg vært på plass uavbrutt siden 
1972, og solgt det meste. Plastartikler selvsagt, men også maskiner. 
Mange maskiner. Men også økseskaft. Plass under høstens mønstring i 
Seljord er bestilt for lengst. Jeg kjøpte i sin tid en egen campingvogn kun 
til bruk på Dyrsku’n.

Men selv om Magnar Trondrud er en kremmer i blodet, selger han ikke 
alt han kommer over for enhver pris.
- Jeg har opp gjennom årene skaffet meg en stor samling gamle motorsy-
kler, biler, slåmaskiner og traktorer. Slikt kan man ikke bare selge unna. 
Motorsykkelmerker som Nimbus, Mirage, BSA og sagnomsuste Tempo 
er ikke noe man bare selger unna. Av eldre biler er en 55 Rover P4 blant 
favorittene. Jeg hadde en 68 Rolls Royce Silver Shadow også, men den 
ble til slutt solgt i beste kremmerånd. Alt det andre står spredt rundt om-
kring i traktene rundt Øygardsgrend.
- Nå har tankene dine surret seg tilbake i hjembygda di igjen.
- Ja, den kommer jeg ikke unna, og ikke vil jeg det heller. Vet du, jeg 

-

om den i bunn og grunn burde ha blitt grunnlagt i motsatt ende av dalen, 
altså ved Tunnhovdfjorden på 800 meters høyde over havet. Det er jo der 
jeg hører hjemme.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

”En kremmer som meg ligger ikke 

omkastninger i systemet”
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www.sgfi nans.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 fi nansierings-

form for maskiner, utstyr og kjøretøy Raskere utgiftsføring, 
forutsigbarhet og fl eksibilitet 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 fi nner du på sgfi nans.no. Du kan også kontakte 
oss på telefon 21 63 20 00.
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Besøk oss på

Vei og Anlegg 2009 

stand nr. 24
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LEVERINGSKLARE MODELLERLEVERINGSKLARE MODELLER....

KONTAKT EN AV VÅRE SALGSREPRESENTANTER

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

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

Ved kjøp av ny hjullaster vil vi
kunne tilby følgende pakke 

UTEN EKSTRA KOSTNADER....

Fabrikkgaranti 1år/ 2000 timer

Utvidet drivlinjegaranti 3år/ 5000 timer

2 stk garantiservicer!

Skreddersydd serviceavtale

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

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

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

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

www.anleggsmaskiner.no

Se våre  nye websider  -  www.anleggsmaskiner.no
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Utstillingsarealene på 41.000 
kvadratmeter er fordelt på 165 
stands der norske og utenlandske 
representanter for maskiner og 
anleggsrelatert utstyr og tilbehør 
er klare til å betjene et par tituse-
ner stipulerte besøkende i løpet 
av fem hektiske dager. En drøy 
måneds tid før maskinutstillingen 

starter, var kabalen fortsatt ikke 
gått opp helt. Mindre justeringer 
gjøres så lenge det er mulig i 
forhold til forespørsler innenfor 
den fastsatte tidsrammen.

- Exporama har bygget en ny 
hall på utstillingsområdet siden 
forrige Vei og Anlegg i 2006. Vi 
har fått kompensert med mer utea-

real slik at vi snakker om et så å si 
nøyaktig like stort utstillingsom-
råde som da, sier Paul Eilertsen til 
Anleggsmaskinen.

- Uansett hvordan man snur og 
vender på det, er det faktisk ikke 

trolig opp med et litt færre antall i 
år enn sist, men har rokert litt med 

størrelsen på enkelte stands etter 
ønske fra noen utstillere.

Mer plassbehov
Eilertsen viser i første rekke til 
endringer blant noen av leveran-
dørers forhandlerstatus som er 
skjedd de seneste månedene. Ro-
sendal Maskin og Beck Maskin er 
blant utstillerne som har bedt om 
mer plass for å dekke inn tilfanget 
av nye maskinmerker som Bob-
cat, Doosan og Case.

- Disse statusendringene skjed-
de lenge etter at de første tildelin-
gene av utstillerplass ble foretatt. 
Vi har strukket oss så langt som 
mulig for å møte slike behov. 
Men nå er vi i ferd med å si stopp. 
Det er ikke mer utstillingsplass å 
utnytte, fastslår Eilertsen.

Helt på tampen av tidsfristen 
har også enkelte leverandører fra 
andre nordiske land henvendt seg 
med ønske om å få være med. 
Kanskje fordi en stor planlagt 
maskinmesse i Finland nylig ble 
innstilt. Også Maskinexpo-mes-
sen i Sverige melder om utstillere 
som har trukket seg.

- Det er gledelig og positivt at 
-

landske leverandører, og samtidig 
holder stand mot den internasjo-

MESSE VEI OG ANLEGG ‘09

Å
MASKINMØNST

ALT  
KLART FOR

Positivt Paul Eilertsen har ikke mistet nattesøvnen under planleggingen av Vei og Anlegg, selv om 
markedet samtidig har falt betraktelig.
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er med og setter et defensivt preg 
på bransjeaktivitetene i andre nor-
diske land, sier Paul Eilertsen.

Interessen viser også at Norge 
antakelig er mye sterkere rustet 
til å håndtere den pågående pen-
gekrisen enn våre naboland.

- Den gode oppslutningen om 
arrangementet på Hellerudsletta er 
i alle fall motiverende, og sender 
uansett positive signaler til både 
produsenter, leverandører og 
entreprenøraktører i anleggsbran-
sjen, sier Eilertsen.

Årets Vei og Anlegg er den 
niende i rekken som arrangeres 
på Hellerudsletta. Paul Eilertsen 
forteller at tidligere messer sam-
me sted er evaluert grundig med 
tanke på endringer og tilpasninger 
for både utstillere og besøkende.

- I år følger vi samme mønster 
som i 2006. Evalueringene viser 
at vi nok har funnet den rette 
formen på et så stort opplegg. 
For tre år siden hadde vi 22.000 
besøkende innenfor portene. 
Denne gangen er vi litt bekymret 
over at det samlede besøkstallet 
nok kan ende noe lavere på grunn 
av den aktuelle situasjonen i an-
leggsmarkedet, men er optimister 
etter å ha sørget for spredning av 

massiv informasjon om hva Vei 
og Anlegg har å by på til samtlige 
landsdeler i Norge.

Da planleggingen av Vei og An-
legg startet i fjor sommer hadde 
MGF-administrasjonen det fulle 
hyre med å ta unna alle forespørs-
lene om tildeling av utstillerplass. 
Enkelte hadde ikke en gang tid til 
å vente på invitasjoner som kom 
via posten.

Så slo krisestemningen inn i 
markedet i oktober og november, 
med sterk innvirkning på maskin-
salget mot slutten av fjoråret. En 
stund var det hele en smule mer 
hektisk enn forutsett.

- 54 prosent nedgang i mas-
kinomsetningen på kort tid er 
selvsagt ingen spøk. Messestyret 
behandlet blant annet seriøse 
forslag om å utsette hele arrange-
mentet til krisen var over, men en 
slik løsning var aldri aktuell, sier 
Paul Eilertsen.

ISVEIN ERIK MADSSVEEN

MEF SATSER
BREDT

viser et bredere engasjement enn noen 

Organisasjonens mange bransjeaktiviteter øker år for år, 
og den faglige plattformen blir tilsvarende stor. Det vil 
også gjenspeiles gjennom MEFs tilstedeværelse som en 
sentral aktør i norsk anleggsbransje. Standen har aldri 
vær mer omfangsrik og vidtfavnende rent faglig, ifølge 
MEFs prosjektleder Geir Heggedal.
Dessuten arrangerer ikke MEF sine egne Anlegg- og 
MEFA-messer når MGF kjører sin gigantiske maskin-
messe hvert tredje år. 
Det betyr maksimalt fokus på ett sted. 
- Vi viser samlet sett MEFs store bredde i tjeneste- og 
servicetilbudet mot anleggsbransjen, blant annet det nye 
og ISO-sertifiserte KS-systemet, samtlige medlemsforde-
ler og hva det generelle medlemstilbudet består av. 
- Våre fem faste handelsavtalepartnere er på plass hver 
sin utstillingsdag. OKAB tar seg av lærlingordningene og 
spørsmål omkring rekruttering, og MEF-skolen viser alt 
av kurstilbud og utdanningsmuligheter. Informasjonsav-
delingen står klar med blant annet næringspolitiske flagg-
saker, sier Geir Heggedal.
Målgruppene er flere, som ungdommer i skole- og/eller 
lærlingposisjon, nåværende og potensielle medlemmer, 
leverandører og ikke minst andre besøkende uten tidli-
gere tilknytning.
- Det er viktig å formidle kunnskap om både bransjen og 
medlemsfordelene. Det er ikke sikkert all kjenner til hele 
spekteret, sier Heggedal, som også har sørget for maski-
nell aktivitet på standen. 
I tillegg til simulatorer for både anleggsmaskin og skogs-
maskin, kjøres en minimaskinkonkurranse i ti omganger 
fordelt på alle fem dagene. Her er det spenning, premier 
og ære og hente.
- Med i planene er å utfordre anleggsgartnerfaget, Vi 
inviterer to fagskoler til praktisk dyst like ved siden av 
standen, sier Geir Heggedal.

ANLEGGSMASKINEN 4-0927
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Dermed ble det klart at de to 
beste skoleelevene i lokale 
uttakskonkurranser ved hver 
av de seks landslinjeskolene 
likevel kan møtes til dyst i en 

Finalen er i all hast fastlagt til 
Hesselbergs demonstrasjons-
felt like nord for Jessheim 
dagen før Vei og Anlegg på 
Hellerudsletta åpner.

ledelsen ved Våler videregå-
ende skole (vgs) da vi stoppet 
opp på Elverum med vårens 
Komatsu/Scania-rundtur på 
Østlandet, og skjønte at situa-
sjonen var temmelig prekær. Vi 
er glade for å kunne stille opp 
slik at skoleelevene likevel 
kan fullføre den årlige fører-
konkurransen med avsluttende 

og Tom Erik Hammer i Hes-
selberg.

Ledelsen ved Våler vgs takker 
for rask respons fra maskinle-
verandøren.

- En usannsynlig stor lettelse, 
for det så stygt ut en liten 
stund. Denne maskinførerkon-
kurransen er en enorm moti-
vasjonsfaktor for alle landets 
elever ved hver av de seks 
anleggsmaskinførerlinjene. 
Alle ser fram til sjansen til å få 
brynt seg mot de beste fra de 

Derfor var skuffelsen stor da 

at det i år ikke ble noe av, sier 
avdelingsleder Henning Olsen 
for anleggsfaget ved Våler vgs.

har ført til at Pon Cat på ube-
stemt tid kutter så å si alt som 
kuttes kan av kostnader på nær 
sagt alle områder i den daglige 
driften. 

Og norgesimportøren av 
Caterpillar anleggsmaskiner 
har kuttet bredt.

Avlyst i Malaga
Først ble det klart at den årlige 

i Malaga i november ble inn-
stilt. Følgelig arrangeres heller 

landets dyktigste maskinførere 
i Pon Cat-regi i 2009, slik 

beste kandidater har ofte satt 
høyt faglig preg på Caterpillar 
Challenge i konkurranse mot 
Europas dyktigste førere.

Så kom altså meldingen om 
at det heller ikke ble noe av 

- Vi har lenge fått signaler 
fra Pon Cat om at skolelands-

Og elevene gledet seg. Det 
var nesten så vi følte at vi 

SKOLEMESTERS
OVERTAR
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KAPET

hadde holdt elevene for narr 
da kontrabeskjeden kom, men 
har samtidig forståelse for at 
markedssituasjonen krever sitt 
også blant maskinimportørene. 
Absolutt alle som er involvert i 
skolekonkurransen er i alle fall 
veldig fornøyd med at det er 

kommet en løsning på bordet, 
skoleelevene inkludert, sier 
Henning Olsen.

I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Tom Erik Hammer og Roger 

maskinkjøring også i år.

Telefon: 62 33 06 60   www.hymax.no

- Maskiner fra 4.5 tonn til 14 tonn. 
- Utrolig oversikt fra førerplassen
- Den perfekte vedlikeholdsmaskinen!
- Landsdekkende service

- Maskiner fra 850 kg til 10 000 kg. 
- Hydrostatisk fremdrift
- Permanent 4-hjuls drift
- Roterende og høyttippende kasser.

M
øt oss på stand nr.8 på Vei og Anlegg 09
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Finstadhagen Næringspark , 1930 Aurskog  Tel. 63 85 40 80, Fax. 63 85 40 81  www.scanlaser.no

Ring oss!
Vi hjelper deg med 

regnestykket!
Tel. 63 85 40 80

Maskinstyring lønner seg!

Møt oss på 
Vei og Anlegg 
stand nr. 71

2009
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ET HELT NYTT
   TANNSYSTEM

m
o
m

e
n
t

KOMATSU KVX LLC

4355 Kvernaland 
Telefon: 51 42 90 50
Faks: 51 42 90 49
E-post: kvx@kvx.no  

www.kvx.no

LANSERES 6. MAI 
PÅ VEI- OG ANLEGGSMESSEN!
KVX lanserer et helt nytt tannsystem for gravemaskiner fra 30 til 100 tonn. Fra å være 
et tradisjonelt vendbart tannsystem, blir det nå en påboltet adapter med utskiftbar spiss. 
KVX har tatt det beste fra to verdener, og smeltet sammen KVX sitt velprøvde 
1-boltsystem med tradisjonelle adaptersystem.

Sjekk ut nye Intruder på stand nr. 66!



ABS-forhandlere og salgsavdelinger finner du følgende steder:

Hedmark/Oppland
Storhamar Maskin A/S, 
Hamar
Tlf: 62 53 20 63
Mob: 958 13 102

Vest- og Aust-Agder
Sangvik Service A/S, 
Kristiansand
Tlf: 38 10 70 20
Mob: 922 25 770

Hordaland
Gaassand Anleggservice A/S, 
Søfteland
Tlf: 56 30 11 00
Mob: 975 11 645

Troms & Finnmark
ABS-MASKIN AS, 
v/Kjell Kjelstrup
Tlf: 77 61 84 88
Mob: 913 65 660

Møre og Romsdal
Skorgen AS, 
v/Ken Skorgen
Mob: 928 02 660

- gjør det igjen!
Denne gangen med Takeuchi TB23R

Møt oss på 
Vei & Anlegg stand nr 89 

 Største lovlige kompaktgraver 
å kjøre på 3,5 tonns henger
Kan kjøres uten maskinførerbevis
Kort hekk
Kan brukes med rototilt
Ekstremt tilgjengelig for service
Meget stillegående
Myk og rolig beltegang
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TEMA ANLEGGSDRIFT OG ARKEOLOGI

SKJULTE SKATTER
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Når gravemaskinene avdekker historiske skatter i jordsmonnet kimer alarmklokkene. 

kom over noen av norgeshistoriens mest oppsiktsvekkende arkeologiske gjenstander i 

I GRUNNEN
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TEMA ANLEGGSDRIFT OG ARKEOLOGI

tbyggingen av 
området bak 
Operaen, langs 
skinnegangen 
ved Oslo sen-
tralstasjon, har 

resultatet av en arkitektkonkur-
ranse som ble utlyst i 2003. Den 
mye omtalte – og svært omstridte 
– rekken av slanke kontor- og 
boligbygg i forskjellige høyder, 
har fått navnet Barcode fordi den 
kan minne om nettopp en ”bar-
code”, eller strekkode på norsk. 

bygget – sto ferdig i 2007, mens 
det neste – KLP-bygget – nærmer 
seg ferdigstillelse i disse dager. 
Deretter kommer i tur og orden 
fra nord til sør; Snøhetta-bygget, 
som også blir kalt Isfjellet (og 
som foreløpig ikke har blitt utleid 
og byggingen blir derfor noe 
utsatt), Visma-bygget og det nye 
DnBNOR-hovedkontoret, som 
skal bestå av tre separate bygg. 

15 båter
Langt nede i blåleiren i det som 

avdekket på samme sted.

HISTORIEN
GRAVES FREM I BJØRVIKA

U
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Stor byggegrop Maskinfører Niclas Skogmo har full 
kontroll med grabben blant verdifulle kulturminner i bakken.
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TEMA ANLEGGSDRIFT OG ARKEOLOGI

skal bli kjelleren i den nye høy-
borgen til Norges største bank 
treffer Anleggsmaskinen på den 
svenske maskinføreren Niclas 

Maskin. Det var han som en juni-
dag i 2008 gravde opp første del 
av det som skulle vise seg å være 
den største samlingen av histo-
riske skipsvrak som noensinne 
er funnet her til lands. Totalt er 
det snakk om hele 15 seilskuter, 
som alle kan dateres tilbake til 
1500- eller 1600-tallet, hvorav 
den største er 17 meter lang. Det 
oppsiktsvekkende funnet har 
også betydd store forsinkelser for 
prosjektet og ekstra omkostninger 
for utbyggeren.

Beskjeden oppdager
– Etter hvert har jeg jo skjønt 
at dette er et ganske omfat-
tende arkeologisk funn, forteller 
Skogmo beskjedent der han sitter 
i gravemaskinen sin, en Komatsu 
PC160, og virker helt upåvirket 
av å være oppdageren av en kul-
turhistorisk sensasjon som har 
vakt oppsikt langt utenfor lande-
grensene. 

– Jeg satt her og gravde i fjor 

sommer og kjente plutselig at 
jeg traff på noe hardt. Dette er 
gammel havbunn som for det 
meste består av myk blåleire, 
og det er relativt lett å kjenne 
når man støter på for eksempel 
tømmerstokker og planker. Det 
aller første jeg støtte på var tøm-
merbjelker fra et fundament som 
har blitt etablert her en gang i 
tiden, og arkeologene konstaterte 
raskt at dette var noe de måtte de 
se nærmere på. Ganske snart fant 
vi også det som viste seg å være 
båter av eik, og som skilte seg ut 
i fargen fra resten av tømmeret, 
forklarer han.

At funnet er oppsiktsvekkende, 
kan arkeolog og utgravingsleder 
Hilde Vangstad ved Norsk Sjø-
fartsmuseum bekrefte.

– Dette er det mest spesielle 

gang, og jeg har vært arkeolog 
i snart 20 år. Å få lov til å ta del 
i en utgraving som dette er noe 
man opplever kun én gang i livet, 
sier hun entusiastisk.  

– Det som er spesielt artig, 

er bevart fra denne perioden, og 
derfor har vi rett og slett svært be-
grenset kunnskap om båtbygging 
fra den tiden. Vi vet faktisk mer 
om båtbygging i vikingtiden enn 
på 1500- og 1600-tallet, så dette 
funnet er derfor fryktelig interes-
sant. Utgravingen er betydelig 
også i internasjonal målestokk, 
og den har vakt oppsikt langt 
utover landets grenser. Vi har hatt 
forskere og journalister fra mange 
europeiske land på besøk her og 
interessen har vært overveldende, 
forteller hun. 

Grunnarbeidene på denne delen 
av ”Barcode-tomten” begynte i 
april 2008, og arkeologene fra 
Norsk Sjøfartsmuseum har fulgt 
arbeidene tett fra første spadetak. 

– Vi har vært her fra første 
stund og i nært samarbeid med 
gravemaskinførerne har vi over-
våket i detalj alle massene som 
har blitt tatt ut fra byggegropa, 
forteller Vangstad. 

– I begynnelsen av juni i fjor 
fant vi den første båten, og siden 
har det gått slag i slag. Totalt har 
vi funnet 15 båter, hvorav 10 er 

godt bevart og 5 delvis bevart.  
Vrakene har holdt seg usedvan-
lig godt på grunn av den lufttette 
leiren, og det er jo noe av det som 
er spesielt her.  Alle elvene som 
munner ut i området – Akerselva, 
Hovinbekken, Alnaelva og Tøy-
enbekken – sørger for en svært 
rask tilslamming, og derfor har 
heller ikke pælemark, som spiser 
trevirke, rukket å gå til angrep på 
båtene før de har blitt innelukket i 
leiren, forklarer hun.

Historien skrives om
Arkeologene trodde lenge at 
skipsvrakene var fra 1800-tallet, 
basert på etablerte historiske 
teorier om Bjørvika. Grundige 
undersøkelser viste imidlertid at 

Oslos historie må derfor skrives 
om.

– Vi visste at grunnen her ble 
fylt ut på 1800-tallet, og trodde 
naturlig nok at disse båtene var 
et ledd i den utfyllingen. Men det 
skulle altså vise seg å være feil, 
sier Vangstad. 

– Funnene viser seg å stamme 
fra en svært overraskende utfyl-
ling allerede på 1600-tallet, som 
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har vært helt ukjent frem til nå. 
Båtene var helt utrangerte og rib-
bet for alt gjenbrukbart, som for 
eksempel mast og dekk. Vi vet 
ikke om båtene har sunket ved 
kai eller blitt dratt hit og dumpet, 
men de er i hvert fall brukt til 
å fylle ut havbunnen i forbin-
delse med en utbygging av dette 
området.  Det har for øvrig blitt 
tatt årringprøver av tømmerfun-
damentene, og de ble datert fra 
1571 til 1622. Båtene er nok lagt 
ned omtrent på samme tid, men 
de har jo hatt en levetid først, så 
de kan faktisk være en god del 
eldre også.

Centimetergraving
Til tross for at de representerer 
vidt forskjellige interesser, er 
arkeolog Vangstad svært positiv 
til samarbeidet med de to maskin-
førerne som har vært i aksjon på 
prosjektet. 

– Vi er fullstendig avhengige 
av et godt samarbeid og en god 
dialog med anleggsmaskinførerne 
på et prosjekt som dette. Det blir 
jo et slags kompromiss mellom 
dem og oss, hvor vi er gjensidig 
avhengige av hverandre for å 

komme fremover.  Både Niclas 
Skogmo og Ole Reiersgård er 
hjelpsomme, hyggelige, samar-
beidsvillige og ikke minst svært 
dyktige.  Mens Ole gjør mest 
av grovarbeidet, sørger Niclas 

virkelig helt ned på centimeteren, 
skryter Vangstad.  

– Begge har dessuten gravd 
med arkeologer før, så de har 
erfaring med å arbeide på denne 
måten. 

– Vi skal fortsette å grave like 
dypt hele veien her, sier Niclas 
Skogmo og peker ned på den 
nordligste delen av tomta, hvor 
det allerede er fundamentert og 
støpt bunnplate. Den 25 år gamle 
maskinføreren fra Rörbäcksnäs 
i Sverige har imidlertid måttet 
lære seg å være tålmodig på dette 
prosjektet. For med slike uerstat-
telige kulturminner i bakken, tar 
arbeidet svært mye lenger tid enn 
hva han er vant til. 

– Arkeologene følger med på 
alt jeg gjør, og det hender at jeg 
bare får grave et par centimeter 
om gangen. Så det gjelder å være 
stø på hendene, sier han og ler.  

– Men jeg har et svært godt 

samarbeid med arkeologene. De 
er så ”trävliga” og vi har aldri 
noen problemer, forsikrer han.

Selv om det selvsagt er båtene 
som har vakt mest oppsikt, er det 
også funnet en del andre gjen-
stander i den enorme byggegropa. 

– Vi har blant annet fun-
net masse keramikk, som for 
eksempel fat, kokekar og andre 
hverdagslige gjenstander fra 
1600-tallet. Mye av keramikken 
er for øvrig fra Nederland, fortel-
ler Vangstad.  

– I tillegg har vi funnet noen 
drikkebeger i glass, og enkelte 

-
dusert så mye glass på denne 
tiden, så det er litt spesielt. Vi har 
også funnet godt bevarte boller 

knivskaft.  Det mest spesielle er 
nok likevel mer enn 1000 krittpi-
per, som ble brukt til tobakksrøy-
king på denne tiden. Pipene har 
sannsynligvis blitt ødelagt i en 
brann og dumpet i sjøen.  Flere 
av båtene har dessuten inneholdt 
ballastsand, med artige innslag 
av skjell og annet maritimt liv. Vi 

-
lastmassene, men har ennå ikke 
fått svar på hvor de kommer fra.

I løpet av april skal alle båter og 
gjenstander av interesse være red-
det opp av leiren, og arkeologene 
forlater prosjektet. Maskinførerne 
og andre involverte i utbyggingen 
kan dermed gå tilbake til en mer 
ordinær – og langt raskere – byg-
geprosess.

Rundt halvparten av båtene 
blir deretter konservert, og samt-
lige båter blir katalogisert digitalt 
i størrelse én til én, slik at all 
informasjon blir sikret for etter-
tiden. Båtene kan på den måten 
også bygges opp igjen og stilles 
ut på et senere tidspunkt. 

– Det har vært meget stor 
interesse blant både utbygger 
og Oslo kommune for å stille ut 
disse båtene. Blant annet er det 
mulig at noe blir å se i det nye 
hovedkontoret til DnBNOR, som 
jo skal bygges nettopp på denne 
tomten, avslutter Vangstad.

I RUNAR F. DALER

Maskinfører Niclas Skogmo gravde opp de aller første delene av det oppsiktsvekkende funnet.

2 Begeistret Arkeolog og utgravingsleder Hilde Vangstad (høyre) og nyutdannet arkeolog Elin Hansen vet de er 
med på en ”once in a lifetime”-utgraving.

 Arkeolog og utgravingsleder Hilde Vangstad fra Norsk Sjøfartsmuseum.

På dette kartet som viser 1700-tallets Oslo, kan man se hvordan fjorden gikk mye lenger inn 
enn i dag. De røde prikkene representerer skipsvrakene (Illustrasjon: Norsk Sjøfartsmuseum).

Slik vil hele rekken med ”Barcode”-bygg se ut når alt står ferdig om noen få år (Illustrasjon: 
Oslo S Utvikling).
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– Her har vi stilt ut deler av det 
som våre arkeologer har funnet 
på de tre hovedprosjektene i 
Bjørvika, sier informasjons-
ansvarlig ved Sjøfartsmuseet, 
Eyvind Bagle. Han viser stolt 
frem båtrester og en rekke 
hverdagslige gjenstander som 
er funnet i forbindelse med 

At arkeologer blir involvert i anleggsprosjekter er ikke 

ARKEOLOGIS
STILLES UT

Anker Informasjonsansvarlig ved Sjøfartsmuseet, Eyvind Bagle, 
viser frem gjenstander fra Bjørvika-prosjektene. Her foran et stort 
anker, som ble funnet i forbindelse med senketunnelen. 
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grunnarbeidene til Operaen 
i perioden 2003-2004, fra 
senketunneltraseen mellom 
årene 2005 og 2008, og sist, 
men ikke minst, fra Barcode-
utbyggingen fra våren 2007 og 
frem til i dag. 
Ved sistenevnte prosjekt er 
man fremdeles ikke ferdig med 

å grave ut alle gjenstander fra 
leiregrunnen. 

De største og mest oppsikts-
vekkende funnene dreier seg 
utvilsomt om de 15 skipsvra-
kene fra Barcode-byggegropa, 
som er omtalt i foregående 

artikkel.  Men også på de to 
andre prosjektene i Oslos nye, 
store bydel har arkeologene 
– godt hjulpet av dyktige an-
leggsmaskinførere – funnet 
spennende og interessante 
gjenstander.

– I forbindelse med senke-
tunnelen var det mer snakk om 

en arkeologisk overvåking enn 
utgraving, forklarer Bagle.  

– Mer enn én million ku-
bikkmeter masser ble fjernet 
fra havbunnen for å lage en 
trassé der tunnelen nå er sen-
ket ned, og arkeologene har 
fulgt med på hver eneste grabb 
med masse som har blitt løftet 

KE SKATTER 

Ankeret heises Slik ble det store ankeret funnet – stikkende ut av en gigantisk grabb som gravde opp masser i forbindelse med senketunnelen. 
(Foto: Norsk Sjøfartsmuseum)
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opp. På den måten har det blitt 
funnet en rekke spennende 
gjenstander, som for eksempel 
rester etter knappeproduksjon. 
Knappedreiing var et vanlig 
arbeid blant fangene på ”Sla-
veriet” på Akershus festning 
tidlig på 1800-tallet. At det 
ble funnet mynter fra tidlig 
1800-tallet i samme lag i hav-
bunnen, styrker teorien om at 
knappene kommer fra festnin-
gen, forteller han. 

– I havbunnen ved gamle Ny-
lands verksted, fant man gamle 
kontorredskaper, blant annet 

ganske sikkert stammer fra 
verkstedets drift, fortsetter 
Bagle.  

– Det ble også funnet et stort 
anker, som vi ikke er sikre 
på om er et hoved- eller se-
kundæranker. Muligens har 
det hørt til en seilskute, men 
dette vet vi heller ikke med 
sikkerhet. Slik er det ofte med 

bruddstykker av historien.
Under arbeidet med sen-

ketunnelen ble det dessuten 
funnet et 15 meter langt skip 
fra middelalderen. I likhet med 

dette ikke stilt ut i museet, da 

før det kan rekonstrueres og 
stilles ut. Noen få skipsdeler 
fra Barcode-tomta er det imid-
lertid funnet plass til. For å 
hindre at de går i oppløsning, 
er disse lagt i en vannbeholder 

skal spise det som dannes av 
alger i vannet.

Senket i skogstjern
I forbindelse med byggingen 
av Operaen ble det også funnet 
en del gjenstander av interesse, 
hvorav den største er en lekter 
fra midten av 1700-tallet, som 
ble brukt til kjølhaling og repa-
rasjon av skip.  En slik farkost 
er et svært sjeldent funn fra så 
tidlig tid. Denne er for øvrig 
heller ikke stilt ut på museet.

- Lekteren er senket ned i 
et skogstjern ved Kongsberg, 
rett og slett for å bevare den 
så godt som mulig, forteller 
Bagle.

Et av de morsomste funnene 
er kanskje de over 1000 kritt-

pipene som ble funnet i blålei-
ren på Barcode-tomta. Pipene, 
som er fra tidlig 1600-tallet 
ble sannsynligvis importert 
fra England, men havnet i 
sjøen før de kom i bruk. Det 
er brannskader på mange av 
pipene. Muligens ble de skadet 
under bybrannen i 1624.

Utstillingen på Sjøfartsmuseet 
varer i første omgang ut året.

I RUNAR F. DALER

1 Krittpiper Mer enn 1000 slike krittpiper fra 1600-tallet ble funnet i 
Barcode-gropa.

2 Hverdagsgjenstander Fat og skåler fra 1600-tallet og tysk kanne 
med renessansedekor fra 1583.

Rester etter knappeproduksjon, som sannsynligvis 
stammer fra ”Slaveriet” på Akershus festning tidlig på 1800-tallet. 
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karakter eller større, private og 
offentlige prosjekter at utbygger 
selv må betale for eventuelle 
arkeologiske utgravinger.

Meldeplikt
– Alle i Norge har ifølge 
loven meldeplikt dersom man 
finner noe som åpenbart er 
menneskegjort og som kan være 
et fredet kulturminne. Hvis for 
eksempel en gravemaskinfører 
finner et sverd, en båtrest eller 
et spor etter en gammel grav, 
må han eller hun melde fra til 
kulturminnemyndighetene, 
som er fylkekommunenes 
arkeologer eller de arkeologiske 
museene, forteller Ingrid 
Smedstad, sjef for seksjon for 
arkeologiske kulturminner hos 
Riksantikvaren (direktoratet for 
kulturminneforvaltning).  

– Mange kulturminner 
blir nok ødelagt på grunn av 
uvitenhet, altså fordi man rett 
og slett ikke er klar over at man 
har støtt på et kulturminne. Vi 

tror også at enkelte velger å 
ikke opplyse om slike funn for å 
slippe kostnader og utsettelser, 
men det er mange myter eller 
misoppfatninger inne i bildet her, 
som det er grunn til avkrefte. 
Disse oppfatningene går blant 
annet ut på at den som tilfeldig 
finner noe ved anleggsarbeid 
har gjort noe galt, at man ikke 
får fortsette prosjektet og at man 
automatisk må betale for en 
utgraving, sier hun. 

– Hvis det dreier seg om et 
mindre, privat tiltak, som for 
eksempel, bolig, garasje, hytte, 
grøft for rørledninger og kabler, 
og som ikke er av kommersiell 
karakter, så skal staten dekke 
utgiftene i forbindelse med en 
arkeologisk utgraving. Det er 
altså ingen økonomisk risiko 
for finneren i slike tilfeller 
dersom det ellers er et lovlig 
tiltak. Man får kanskje ikke 
fortsette på grøfta den dagen, 
men det behøver absolutt 
ikke dreie seg om noen stor 

utsettelse. Forvaltningen vil 
forsøke å komme med en løsning 
som gjør at det ikke får store 
konsekvenser, sier Smedstad. 

Sjelden avslag
Dreier det seg derimot 
om større prosjekter, er 
saksgangen en litt annen. 
Større utbyggingsprosjekter 
reguleres ved en reguleringsplan, 
som sendes på høring til 
fylkeskommunene, som er 
regional kulturmyndighet. 
Når saken kommer til 
fylkeskommunen, avklarer 
de om saken er i konflikt med 
eventuelle kulturminner. Dersom 
man vet eller antar at noe ligger 
i bakken, drar fylkeskommunens 
arkeologer ut og registrerer 
området ved hjelp av for 
eksempel prøvehull i bakken 
eller sjakter. Hvis et kulturminne 
av verdi blir funnet, blir saken 
sendt til Riksantikvaren, som 
avgjør om kulturminnet kan 
fjernes eller ikke – altså om 

det kan gis dispensasjon fra 
Kulturminnelovens kapittel 2, 
paragraf 3 (se faktaboks). Et 
vilkår for dispensasjon er som 
oftest at det gjøres en arkeologisk 
undersøkelse før tiltaket 
gjennomføres.

– Vi sier ofte ja til en 
slik dispensasjon, men ikke 
alltid. Det avhenger av hvor 
viktig prosjektet er, samt 
kulturminnets betydning.  Hvis 
vi vil gi dispensasjon blir 
reguleringsplanen vedtatt, og de 
arkeologiske landsdelsmuseene 
drar ut og graver.  Utbygger må 
normalt betale både utgravningen 
og konservering av kulturminnet 
i disse store utbyggingssakene. 
Kun i helt spesielle tilfeller 
dekker staten utgiftene dersom 
de er urimelig tyngende for 
tiltakshaver, forteller Smedstad. 
– Det er for øvrig en myte at 
vi som oftest sier nei til slike 
dispensasjoner. I 2008 ga vi 
avslag i kun åtte prosent av de 
450 sakene vi behandlet. Vi tar 

Spydspiss Slik kan et arkeologisk funn se ut. Det er ikke alltid så lett for en anleggsarbeider å forstå at man 
støter på noe av arkeologisk interesse. (Foto: Knut Paasche).
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alle slags hensyn i betraktning 
ved vår vurdering. Er det et 
viktig samfunnsmessig tiltak 
må det være et veldig viktig 
kulturminne for at vi skal si nei 
til fjerning.

Verdens beste lov!
Kulturminnelovgivningen 
varierer fra land til land. Den 
første kulturminneloven i Norge 
kom i 1905.

– Kulturminneloven vi 
har i Norge er verdens beste 
fredningslov! Her må faktisk 
utbygger bevise at et funn 
ikke har noen verdi, mens 

kulturvernmyndighetene 
bevise at det som er funnet 
er bevaringsverdig, forteller 
Knut Paasche, lederen for 
arkeologiavdelingen hos Norsk 
institutt for kulturminneforskning 
(NIKU). 
– Regelen om at fylkesarkeolog-

ene skal undersøke et område 
som skal bygges ut som en del 
av reguleringsplanarbeidet, 
fører dessuten til at det blir 
stadig færre tilfeller av at 
en gravemaskinfører helt 
overraskende støter på 
kulturminner i bakken. 

Bevares best i bakken
Norge er delt inn i fem såkalte 
museumsområder, som er 
ansvarlige for arkeologiske 
undersøkelser; Oslo, 
Trondheim, Bergen, Stavanger 
og Tromsø. Dreier det seg 
om middelalderbyer, klostre, 
kirker, ruiner og borganlegg fra 
middelalderen, er det imidlertid 
NIKU som har ansvaret. Og 
når det gjelder maritime funn, 
er Sjøfartsmuseet ansvarlig for 
undersøkelsene. Dette er tilfellet 
ved prosjektene i Bjørvika.

– Som arkeolog har man 
selvsagt aller helst lyst til å 

grave. Men jobben vår er jo 
egentlig å bevare funnene, 
altså la dem ligge i bakken der 
bevaringsforholdene ofte er best, 
sier Paasche. 
– Gravhaugen i seg selv 
har kanskje større verdi enn 
gjenstandene vil ha hvis 
de graves opp og legges i 
et museum. Hvor mange 
vikingsverd trenger vi egentlig på 
museet? Vi har sikkert mer enn 
tusen slike sverd lagret på museer 
i dag. Bevaringsforholdene er 
ofte best der disse gjenstandene 
ligger, og det blir ofte både dyrt 
og vanskelig å ta dem opp og 
bevare dem.

- Før i tiden, når man fant 
gravhauger, var man som 
regel kun ute etter gjenstander, 
smykker, våpen etc.  I dag vil 
arkeologene ha en bredere 
historisk innfalsvinkel. Vi 
forsker på alt fra skjeletter og 
bruksgjenstander til hus og 
latriner, så utgravinger blir derfor 
ofte både kompliserte og dyre.

NIKU-lederen har selv vært med 

som har ført til både utsettelse, 

skrinleggelse av et prosjekt. 
I hvert fall har landets største 
aviser hevdet det. 

– To ganger har jeg vært med 
på prosjekter som har skapt store 
overskrifter i både Dagbladet 
og VG. ”Arkeologer stopper 

gangene, forteller Paasche. 
– Første gang var på 
Hurum, i forbindelse med 
reguleringsplanen for ny 

arkeolog ved Kulturhistorisk 

hundre steinalderlokaliteter i 
området.  At funnene var det 
som gjorde at det ikke ble noen 

at kostnadene i forbindelse med 
eventuelle utgravinger der ute 
var et argument, er nok ganske 
sikkert. 

– På tilsvarende måte ble det 
på Gardermoen funnet en rekke 
bosetningsspor fra jernalder, 
både gravhauger, boplasser og 
hele gravfelt fra jernalderen. 
En periode var det enkelte 

som mente at dette ville stoppe 

det gjorde det som kjent ikke. 
Derimot ble nok både vei- og 
jernbanetrasseer i forbindelse 

bakgrunn av disse funnene. 

Paasche har også hørt historier 
om gravemaskinførere som 
ikke har fulgt meldeplikten 
ved arkeologiske funn. De 

straffene er strenge for dem som 
bryter loven.

så er det jo fristende å legge den 
på peishylla. Samtidig er det 

er for noe – hvor gammel den er 
og hvor den kommer fra – så da 
tar man gjerne kontakt likevel, 
sier han.

– Da jeg jobbet som 
fylkesarkeolog i Buskerud 
for en del år siden ble jeg 
plutselig en dag oppringt av en 
gravemaskinfører som sa han 
hadde funnet et vikingsverd.  
Jeg trodde først ikke på ham 

oppringninger og beskrivelser 
skjønte jeg etter hvert at han 
snakket sant. Jeg kastet meg i 
bilen og kjørte til byggeplassen 
like utenfor Drammen, og der sto 
han og rettet ut sverdet på beinet 
sitt! Jeg løp mot ham og ropte at 
han måtte slutte med det. Et slikt 
sverd ville jo vi arkeologer tatt i 
med hvite hansker. 

på grunneiere som har fått avslag 
på søknad om dispensasjon til å 
fjerne en gravhaug, men som har 
fjernet den likevel. Det har vært 
en del slike konkrete saker de 
siste årene, og strafferammen er 
relativt streng. I disse tilfellene 
har det blitt reagert med bøter 
i hundretusenkronersklassen, 
og det er også åpnet for 
fengselsstraff i de mest 
graverende sakene.  Min erfaring 
er at det ikke er nødvendig med 

en løsning. Svaret er altså både 
historie og utvikling.

I RUNAR F. DALER

 En sjelden gang er funnet så opplagt som her, fra vinteren 
2008, da ca. 1100 krittpiper fra 1600-tallet ble funnet i Barcode-tomta 
i Bjørvika. (Foto: Norsk Sjøfartsmuseum).
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medier og tunge politiske ak-
tører på både kommunalt og 
fylkeskommunalt nivå. Mange 
frykter fortsatt at det ikke vil 
bli noen fortsettelse for den 
store kollektivsatsingen i Vest-
landets hovedstad.

- Vi har fulgt med i debat-
tene, men er ikke bekymret. 
Vi har merket oss at Liv Signe 
Navarsete senere lovet å satse 
på fortsatt utbygging av Byba-
nen til tross for at prosjektet 
ikke var nevnt spesielt i NTP. 

Akkurat det skyldtes visstnok 
en ren uteglemmelse, sier dag-
lig leder Martin Kronheim.

Økonomisk mistro
Etter de første anbudskonkur-
ransene for Bybanen var det 
ikke mange støttespillerne å 

AS fra det økonomiske mil-
jøet i Bergen. Men etter hvert 
kunne Kronheim signere nye 
kontrakter verdt 210 mil-
lioner kroner for to til av de i 

alt åtte bybaneetappene som 
i første omgang skal binde 
Bergen sentrum sammen med 
Nesttun Nord. Langt mer po-
litisk korrekt var det at solide 
riksentreprenører som NCC 

de øvrige parsellene. Her sto 
mange penger på spill, mente 
økonomene. At superlokale 
anleggsgartner Svein Boasson 

-
sentrum sammen med Halvor-
sen Grave/Transportservice AS 

skurret også i ørene til lokal 
økonomiekspertise.  

Spesielt sterkt murret det 
i miljøet rundt Handelshøy-
skolen den gangen, anført av 
en sentralt plassert professor i 
økonomi.

- Media her i byen trykket 
skepsisen til sitt bryst og kjørte 
hardt ut på temaet. Mange 
mente byggherren tok en 
enorm risiko ved å anta anbud 
fra anleggsentreprenører med 
en årlig omsetning som lå mi-

Bybanen møter alle krav som 
myndighetene nå stiller til miljøet, 
og vi ser ingen grunn til å frykte at 
banen legges på is.
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dekket under bedriftsansvarsfor-
sikringen.

Dekker alle plutselige og til-
feldige skader som rammer 
entreprenørens entreprise. Kol-
liet som tilhører andre er ikke en 
del av entreprisen og vil dermed 
heller ikke være dekket.

I ovennevnte skadetilfelle ble 
skaden meldt til entreprenørens 
forsikringsselskap. Entrepre-

og siden verdien av kolliet 
var betydelig, var det økono-
miske tapet for entreprenøren 
merkbart. Etter å ha snakket 
med mange entreprenører, har 
vi fått forståelsen for at det er 
ganske vanlig å ta på seg slike 
oppdrag. Vårt råd i slike tilfelle 
at entreprenøren nøye må tenke 
gjennom hva slags risiko han tar 
på seg. Skjer det en skade, kan i 
verste fall entreprenøren stå uten 
forsikringsdekning og må dekke 
skaden av egen lommebok. 
Eieren av godset vil, enten selv 
eller via sitt eget forsikringssel-

skap rette kravet mot den som 
har gjort skaden.

For de som har forsikrings-
pakken for MEF-medlemmer, 
skal ikke dette være noe 
problem. Vilkårene for MEF-
medlemmer som er forsikret 
under MEF-avtalen er utvidet 
til å dekke tilfeldige laste- og 
losseoppdrag. Hvis det er ma-
terialer eller gods som ikke går 
inn under entreprisen vil en 
eventuell skade være dekket 
under maskinens ansvarsforsik-
ring. Dette er også en utvidelse 
for medlemmer forsikret under 
MEF-avtalen. Forutsetning er 
at maskininstruksen sier at dette 
er tillatt og at det blir benyttet 
godkjent løfteutstyr. Hvis det 
dreier seg om materialer som 
blir skadet og som skal inngå i 
egen entreprise, er dette dekket 
under en entreprenørforsikring.

Tekst
I SALGSSJEF
ULF MICHAELSEN, IF
ULF MICHAELSEN@IF.NO
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ROLIG INTERMAT-
ÅPNING
Det var heller langt mellom de besøkende på første og andre dag av 
Intermat 2009 i Paris, årets desidert største anleggsmaskinmesse i 
Europa. 1.462 utstillere var like fullt på plass på det nærmere 200 
dekar store utstillingsområdet, fordelt på 70 prosent innendørs og 
resten utendørs. I og med at messeperioden var økt med en dag i 
forhold til forrige maskinmønstring samme sted i 2006, forventet 
arrangørene en vesentlig økning i besøksantallet i siste del av 
messeperioden.
Anleggsmaskinen var til stede de to første dagene, og kommer 
tilbake med fyldig artikkelstoff fra Paris sammen med reportasjer 
fra Vei og Anlegg i neste utgave. Maskinnyhetene i Paris var på 

Men ingen av de tunge maskinprodusentene som også opererer i 
Norge hadde meldt avbud til Intermat. 
Om de besøkende sviktet litt i starfasen, var i alle fall kineserne til 
stede fra første time med et rekordstort antall utstillere og et bredt 
utvalg av ulike maskintyper, tilbehør og utstyr. Samtidig bedrev 
store delegasjoner hver for seg rundt omkring på området med 
den reneste støvsugingen av andre leverandørstands. Nærbilder av 
detaljløsninger både under og over konkurrentenes nye maskiner 
var hovedmålet.
Ellers var mye fokus satt på motoriserte hybridløsninger for 
anleggsmaskindrift, anført av Volvo, Cat og Mecalac. Også 

motorprodusentene. Fra og med 2011 skal det meste av NOX og 
sotpartikler gradvis vekk fra eksosen som slippes ut fra motorer 
beregnet for off-road bruk.

Intermat Kina sterkt til stede i Paris, her ved Yuchai.
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Et lett valg

APS Norway AS
Postboks 2059
3202 Sandefjord

Telefon  99 11 35 00
Telefaks 33 44 92 00

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

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

Flowtite GRP-rør
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MEF HAR ORDET

BRA NTP, MEN HVA MED 
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SOLID OG

TRAUST
ARBEIDSHEST

MÅNEDENS BIL TOYOTA HIACE
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MAT

FILTER PÅ MOBILEN
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MASKINTEST AMMAN YANMAR ViO57
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MASKINTEST AMMAN YANMAR ViO57

I

I



ANLEGGSMASKINEN 4-0967

Grunnpris:
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MIN DAG RUNE HØIBRÅTEN

NYTER GODT
AV KOMMUNAL SATSING

I
I

I

www.botneskilt.no

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

Telefon 51 78 87 50, Fax 51 78 87 51
kleppmef@kleppmek.no, www.kleppmek.no

2009

nr. 76 Vei og Anlegg 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
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PÅ TORP
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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
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For mer informasjon kontakt Svein Myhrvold - svein.myhrvold@mef.no - 913 73 832

Velkommen til MEFs anleggsutstilling
Stavanger 4. - 6. juni 2010
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Sudoku
Løsning kommer i neste nr. Løsning sudoku Anleggsmaskinen 3-09

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

3 9 8 6 4
6 1 9 7 2

1 6 7
4 9

8 4 1

2 1 3 8 9
9 4 8 5 6

PÅ KANTEN BLONDINER

En blondine kommer inn på et 

få et lån. 

Hun sier at hun skal til Sør-
Europa på forretningsreise i to 
uker, og trenger å låne 5.000 
kroner. 

Bankmannen sier at han 
behøver en form for sikkerhet 
for lånet. Blondinen gir ham da
nøklene til en splitter ny 
Mercedes som står parkert på 
gaten utenfor banken.

Dette fungerer fint og banken 
aksepterer bilen som sikkerhet 
for lånet.

Bankmannen og de andre i 
banken får seg alle en god latter 
på blondinens bekostning, som bruker en 
Benz’ til 1.8 millioner som sikkerhet for et lån på 5.000 kroner. 
Han kjører så bilen ned i bankens garasje og parkerer den der.

To uker senere kommer blondinen tilbake og betaler de 5.000 
pluss renter på 31 kroner tilbake. 

Bankmannen sier til blondinen: “Vi er meget glade for at De ville 

låne hos oss, men vi er alle en smule forvirret... Mens De
var borte sjekket vi Dem og oppdaget at De er mangemillionær. 
Det som forvirrer oss er at De trengte å låne 5.000 kroner?”

to uker for 31 kroner?!”

Blondiner er ikke lenger det de engang var. 



ANLEGGSMASKINEN 4-09

AM KRØSSET

STANSE A BESTEM-
MER

RØFF

REINS-
DYR-
MAT L UTHUS

RENNE G
ARVE-
LIG-

HETS-
FORSKER

A V B L Å S E BRUKE
KAM

AN-
LEGGS-
ARBEID G R A V I N G
GULL-
SMED

SUKRET J U V E L E R
S Ø T AN-

LEGGS-
ARBEID

KNASKE

SÆR-
SKILT E T E

DRIV-
STOFF

DES-
SERT S PRESEN-

NING

FELLE

TA
NOTIS

AV
GÅR
INN  I E FOR-

STYR-
RELSE

FJELL-
KOM-
MUNE

AVDRAG

VINYL R A T E LIKT
AV

MANGE I GRUNN-
STOFF

D I E S E L FRYSE-
PUNKT N U L L FOR-

NUFT

MENTAL L O G I K K
I

KRIGS-
HUMØR S I N N A AV-

DELING

RIDEDYR T R O P P SIKTER
TIL

LØFTE M E N E R
SKOLE-
LOKALE K L A S S E R O M OPP-

DAGET

TREG S E T T STILLE
LIV

DEMPET R O
BOSTED A D R E S S E KOKE

I
RETUR S Y D E HERJER L TRIST M

HOLDE
NEDE

GAME K U E INVI-
TERER

BRØK B E R KNEP

SKAL T E K SISTE
HVILE-
STED G R A V SINNS-

OPPRØR

L E K FRYK-
TELIG

MANGEL F Æ L AN-
LEGGS-
MASKIN M I N I G R A V E R

SUKKER-
TØY

IN-
FORMA-
SJONS-
KILDE

LITT
TIL

RETT M E R BEKLA-
GELIG

KOM-
MUNE Å L HUGGE-

RED-
SKAP S LIDELSE A S T M A

K A R A M E L L LØVTRE

TANN-
LØS B Ø K PINE

NORRØN
GUD V E DAMP

ABLE-
GØYER O S

STREIFE

REDU-
SERE V A N D R E ØVRE

GRENSE T A K ORD-
STRØM

JEPP! T I R A D E
M I N K E I A K S J O N UTSTIK-

KER-
BRYGGE P I R

LEK-
SJON S K O L E T I M E VRED A R G OVER-

REKKE G I

UMULIG GRESS-
PLANTE ISOLAT LØVTRE

VINTER-
SPORT

OMME

HOVED-
STAD

SETTER
TIL
LIVS

BEVEGE
SEG
OPP-
OVER

OPP-
SPILT

TILTAK

TENKE

MØBEL

FORETA

UT-
FØRLIG

SPEKU-
LERER

TREFFE

GESTI-
KULERE

BALUBA

FESTE-
MIDDEL

HAR
ROLLEN

SOM
AV-

STAND

TALL

ULYK-
KELIG

LOKALE

PAS-
SASJE

AN-
LEGGS-
MASKIN

FORE-
STILLE

SEG

ADJØ

KRING-
SETTE

KLOK-
KE-

SLETT

UTE-
STED

HØYDE

UTROP

LØVTRE
RINGE

KAPUTT

SPESI-
ELLE

HESTE-
SPORT

KLISS
FANGST-
MIDDEL

DAMP

LEDD

SKAP-
NING

PLUND-
RET

AN-
LEGGS-
VIRK-

SOMHET

BUNN-
SKRAPT SYKDOM

HATT

DANSK
ØY

GNAGER

OBSKØN
EMNE

FERD-
SELS-
ÅRE

SAMME
SLAGS

LEMMER

GJERNE
SE

FESTE-
MIDDEL

KONGE-
NAVN

GLØGG

SKADE-
INSEKT

SAMMEN-
SLUT-
NING

FOR-
SAM-
LING

LISENS-
BETALER

AV
LAV

ALDER

DAME
PÅ

BALL
TYNN

VEL-
SMAK-
ENDE

FJES

RED-
SKAP

TAR  EN
U-SVING

HAMRET

BORT-
FALL

RED-
SKAP

FLIRE
HÅNLIG

REG-
NING

OFRET

TENKE
SEG

SØKTE

TIDLI-
GERE

MÅNE-
FASE

FIN
ULL

INN-
RETNING



ANLEGGSMASKINEN 4-0982

MEF-AKTØREN JAN MARTINSEN

Jan Martinsen valgte hjembygda 
Nes på Romerike som etable-
ringssted da han på egen hånd 
grunnla Romerike Maskin AS i 
2003. Derfra opererer også be-
driften Marbre Eiendom AS som 
han eier 50 prosent av. Torgeir 
Breen eier den andre halvpar-
tren, og er samtidig daglig leder. 
Selskapet omsatte i 2008 for ca. 
55 millioner kroner, og har om 
lag 60 ansatte. Marbre Eiendom 

driver med utleie av anleggsar-
beidere, provstrømanlegg og be-
tongsaging som hovedgeskjeft.

Et vågestykke å satse sterkt 
på maskindrift, vil kanskje noen 
hevde, men i 2003 pekte alle 
piler for aktivitetsnivået i an-
leggsbransjen rett opp. 

- Etterspørselen etter tunge 
maskinoppdrag i anleggsbran-
sjen økte kraftig den gangen. 

STEDFORTREDE
FOR SJEFEN

Navn I Jan Martinsen
Firma I Romerike Maskin AS
Antall ansatte I8
Omsetning 2008 I31.785.000 kr.

ABS-MASKIN 35

AHLSELL 11

APS NORWAY 59

ARVID GJERDE 71

BOTNESKILT

CITEC 71

CRAMO 6

DALDATA 19

ELMIA WOOD 12

GEOMATIKK 77

GUNDERSEN & LØKEN 17

HELLA MASKIN 19

HYDREMA 10

HYMAX 29

IF 4

IRM 15

KAESER 55

KLEPP MEK 70

KOMATSU KVX 34

MASKIN & KONSULT 33

MEF KS-SYSTEMER 2

MEF MEFA 2010 78

MEF VETERANTREFF 70

MGF VEI & ANLEGG 3

NETT GRINDA 19

NORGEODESI 12

OTS TRADING 71

POWEL GEMINI 13

PRECISION NORDIC 84

RISHAUG 25

ROSENDAL MASKIN 61

SANDVIK 85

SCANLASER 33

SG-FINANS 24

SKJETNE-MASKIN 61

STOREBRAND 87

TELENOR 86

UDDEHOLM 13

VERA FIBERGLASS 14

VOLVO MASKIN 88

AN
NO

NS
ER
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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!

S A N D V I K  T A M R O C K  A S     P O S T B O K S  3 3 2  Ø K E R N     U L V E N V E I E N  8 4     N - 0 5 1 1  O S L O     T E L  + 4 7  2 3  3 7  3 2  1 0     w w w . s a n d v i k . c o m
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Kjenner du dine fordeler  
hos Telenor ved å være
medlem i MEF?

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

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

De øvrige rabattsatsene er: 
20 %
15 %

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

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

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

Ny dag. Nye muligheter.
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