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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



Ikke les denne annonsen hvis du 

vil gå glipp av 36 øre 
drivstoffrabatt!

MEF-medlemskapet gir deg som ansatt i en MEF-medlemsbedrift gode betingelser hos Statoil. 
Med Statoils privatkort, får du 36 øre per liter i drivstoffrabatt på gjeldende pumpepris. 
Les mer på www.statoil.no/mef
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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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”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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LEDER

På de neste sidene kan du lese om anleggsgartner Espen Rekkedal 
som endte opp med en bruktimportert Hyundai gravemaskin fra 
England han ikke har lov til å bruke. Maskinen er produsert i Kina 

-
ner eller standarder som ligger til grunn for lovlig bruk i Norge. 
Hittil har den tilsynelatende rimelige, men altså ubrukelige maski-
nen, kostet ham innpå en halv million kroner inkludert betaling for 

merkeleverandør i Norge etter all sannsynlighet ville hatt på plass 
allerede.

Rekkedal har valgt å stå fram for å advare andre som vurderer kjøp 
av bruktimportert  gravemaskin. Selv var han uten erfaring med 
omsetning av anleggsmaskiner, og stolte fullt og fast på import-

-
sploderte ladningene som befant seg i minefeltet han oppdaget i 
ettertid, men da var det for sent. Nå er saken blitt advokatmat, men 
før en eventuell løsning kommer på bordet får ikke Rekkedal utført 
oppdragene han har tatt på seg med 8-tonneren. Dermed pådrar 
han seg tap av inntekter i tillegg.

Bruktimport av anleggsmaskiner er en høyrisikosport. Lovlig bruk 

og selger maskiner som ikke er CE-merket fra produsent, eller 
er uten gyldige samsvarserklæringer og andre nødvendige doku-

trill rundt selv. Å starte salg av bruktimporterte anleggsmaskiner 
i Norge er samtidig å påta seg et særdeles tungt ansvar. For som i 

-
niserte virksomheter som er på stadig leting etter naive aktører å 

maskiner, og noen vil alltid forsøke å skvise ut restverdien av dem 
selv om de kanskje ikke har noen restverdi overhodet. På grunn av 
de spesielle markedsforholdene i England, har øyriket utviklet seg 
til å bli et uoversiktlig transittland for bruktmaskiner med et kon-
glomerat av aktører i mange slags roller.

Alt dette er en utmerket arena til grobunn for uhederlig virksomhet 

bruktimport herfra, eller fra andre land for den saks skyld, holder 
seg tilsvarende årvåkne. For når vi får dokumentert at CE-skilter 
ettersendes per post og samsvarserklæringer uten etterrettelige 
henvisninger og informasjon utstedes i hytt og pine, er det ikke 

internasjonale markedet for omsetning av brukte anleggsmaskiner 
er neppe en arena for naive aktører på hjemmemarkedet. I alle fall 
ikke hvis de har til hensikt å bli oppfattet som seriøse.

Lureriets marked
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Espen Rekkedal har gradvis 
bygget opp sitt eget lille an-

og trengte en liten, brukt gra-
vemaskin for å tilby komplette 
tjenester. Først vurderte han en 
5-tonner, men markedet han 
opererer i gjorde at behovet 
etter hvert ble oppgradert til en 
8-tonner. Nå angrer han bit-
tert på at han likevel ikke var 
tålmodig nok til å kunne foreta 
den etterlengtede gravemaskin-

-
verandør av anleggsmaskiner 
i Norge.

- Det ble altså maskinkatta 
i sekken til slutt. Motivet mitt 
for å kjøpe en brukt maskin fra 
utlandet var ikke å skaffe en 
billig maskin, men utvalget av 
brukte 8-tonnere her hjemme 
var veldig lite, ja nærmest 
helt renskrapet, da jeg startet 
kjøpsprosessen i fjor høst. 
Jeg sjekket jevnlig både hos 
lokale maskinforhandlere og 
på nettet. Det er jo fullt lovlig 
i seg selv å importere brukte 
anleggsmaskiner fra utlandet, 
sier Espen Rekkedal.

Ikke sertifiserbar
Den aktuelle Hyundai’en var 
faktisk den eneste maskinen 
som var å oppdrive i ønsket 
vektklasse da Rekkedal trengte 
en maskin som mest, forteller 
han.

- Men nå står den på går-
den hjemme i Asker, uten at 
den kan brukes til noen ting. 

Hittil har den kostet meg 
460.000 kroner pluss avgifter 
til innkjøp, transporter og et-
termontering av tiltrotator og 
to graveskuffer tilpasset eget 
bruksbehov, men er umulig å 

Da maskinen ankom Norge, 
etterlyste han både manglende 
CE-merking, tilhørende sam-
svarserklæring, bruksanvisning 
på norsk og annen tilhørende 
dokumentasjon for maskinen 

-
te maskinen gjennom, og som 
sto for importen.

CE-skiltet og erklæringen 
kom etter hvert ettersendt per 
post. Bruksanvisning har han 
aldri sett noe til.

Samsvarserklæringen er 
utstedt og stemplet av et bri-

at CE-godkjenningen med 
tilhørende CE-merking av den 
aktuelle maskinen er uført i 
henhold til EU-standard. Sig-
naturen er en anonym og ulese-
lig krusedull uten henvisning 
til verken navn på ansvarlig 
person eller maskinprodusent.

CE-klistremerke
- Det er klart jeg stusset, og 
burde ha reagert lenge før. 
Dessuten hadde maskinen en 
CE-klistremerke på vindus-
glasset i hyttedøra. All tekst 
på typeskiltet var skrevet på 
kinesisk. CE-skiltet besørget 
jeg selv plassert ved siden av 
typeskiltet, ettersom jeg fort-

satt trodde det skulle foregå 
på denne måten, sier Espen 
Rekkedal. 

Det hele startet da anleggs-
gartneren til slutt fant en net-
tannonse på en 8-tonns Hy-
undai med bare et par hundre 
timer på telleren.

- Dette var midt i blinken 
for meg, så jeg sa jeg var in-
teressert i kjøp. Etter kort tid 

England med nettopp denne 
maskinen og at den ikke kunne 
slippes ut på markedet, men 

KJØPTE MASKINK
Da Espen Rekkedal fra Asker mottok CE-skilt og samsvarserklæring for sin nyinnkjøpte gravemaskin 

i posten, skjønte han for alvor at det var ugler i mosen omkring anskaffelsen av den bruktimporterte 

Hyundai-graveren fra England. Det viste seg til slutt at maskinen var bygget i Kina for det asiatiske 

markedet.

Ubrukelig  
Hyundai-graveren på grunn av uriktig CE-merking, verdiløs 
samsvarserklæring og manglende bruksanvisning på norsk.
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KATTA I SEKKEN

de lovte å raskt komme opp 
med tilbud på en tilsvarende 
maskin.

Maktesløs
Allerede da burde han ha for-
stått at det kunne være ugler 
i mosen omkring importkjøp 
fra England, innrømmer Rek-
kedal. Han forsto samtidig at 

nettet på maskiner som fortsatt 
befant seg i England. Men da 
tilbudet på en 2008-modell 
Hyundai Robex 80-7 med 
1.200 timer på telleren kom for 
en dag, slo han til og gjorde 
avtale om kjøp.

- Jeg forutsatte jo at alle 
formaliteter var i orden, på 
samme måte som det angive-
lig var med den første. Men 
håpet ble gjort til skamme for 
godt da maskinen var ankom-
met Norge og jeg kontaktet 
Hyundai-importør Hymax AS 

Hymax AS fant ikke seri-
enummeret noe sted i arkivene. 
Grundigere dypdykk i materien 
på avslørte til slutt av maski-
nen var bygget i Kina for bruk 
på det asiatiske markedet.

- Dermed sto også Hymax 
-

sering. Samsvarserklæringen 

viste seg altså å være fullsten-
dig verdiløse, noe jeg dess-

selv, sier Espen Rekkedal, som 
nå har satt en advokat på job-
ben med å rydde opp i forhold 

- Firmaet har tilbudt seg 
å skaffe en annen maskin 
som erstatning, men det drar 
ut og jeg aner ærlig talt ikke 
hvor dette ender. Jeg sitter nå 

ugjorte oppdrag fordi jeg ikke 
kan bruke 8-tonneren. En ting 
er i alle fall sikkert. Neste 
gang jeg skal anskaffe en gra-
vemaskin, ny eller brukt, skal 

norsk leverandør av anleggs-
maskiner. Denne bruktkjøp-
galeien fra utlandet skal jeg 
aldri mer begi meg ut på, lover 
Espen Rekkedal.

Tekst og foto
I

CE-klistremerke på vinduet i inngangsdøra til hytta,  
og ettersendt CE-skilt montert ved siden av typeskiltet.
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- Espen Rekkedal er satt i en 
fryktelig klemme, og har ingen 
mulighet til å få Hyundai-

i Norge. CE-skiltet ble etter-
sendt i posten, og samsvarser-
klæringen han kom til oss med 
kunne han like gjerne ha laget 
selv. Den har ingen dokumen-
tasjonskraft i det hele tatt, sier 
distriktsleder Johnny Stensrud 
hos Hyundai-importør Hymax 
AS.

Hvis en samsvarserklæring 
skal være gyldig i forhold til 
brukte maskiner for salg i Eu-
ropa, må den i det minste være 

utstedt av en instans som Hy-
undai i Belgia har bemyndiget 
slik autorisasjon.

- Erklæringen må da inne-
holde en slik etterrettelig hen-
visning, samt en rekke andre 
dokumenterte opplysninger 
og henvisninger som dekker 
de aktuelle EU-direktivene. 

ha hjulpet Rekkedal, men står 
like maktesløse som ham. Ikke 
engang vi som er hovedim-
portør av Hyundai, er gitt slik 
autorisasjon, sier Stensrud.

En annen faktor er den 
manglende bruksanvisningen 
på norsk for den aktuelle mas-
kinen, som også må legges 

-
ring for bruk i Norge.

-
ret fort ut at dette var en kine-

siskprodusert Hyundai grave-
maskin for det asiatiske marke-
det. Det er altså i seg selv ikke 
noe galt med maskinen, men 
fordi den ikke innfrir euro-
peiske krav til en rekke vilkår 

verdensdel er det heller ikke 
laget noen bruksanvising for 
bruk i Europa. Følgelig er det 
også umulig å kunne vise opp 
en bruksanvisning, original 
eller kopi eller hva som helst, 
som gjelder for Norge på den-
ne maskinen. Det har jo aldri 
eksistert noe slikt, sier Johnny 
Stensrud, som viser til at alle 
eventuelle forsøk på tiltak for 

for bruk i Norge i beste fall vil 
handle om dokumentfalsk, og 
trolig en rekke andre brudd på 
lover og regler.

- HÅPLØS SITUASJON

Verdiløs Denne samsvarserklæ-
ringen er null verdt i forhold til 
kravene som stilles for lovlig 
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JURIDISK

Ofte kan det konstateres at disse setningene ikke skyldes det 
arbeid som er utført av entreprenøren, men derimot uventede 
forhold, dypere i grunnen som ikke ble avdekket i forbindelse 
med det arbeid som ble utført. Entreprenørens ansvar i slike 
situasjoner, ofte benevnt profesjonsansvar er regulert i lov 
om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringsloven) av 13.06.1997, nr. 43.

Dette profesjonsansvaret er ofte beskrevet som entreprenørens 
plikt til å si fra om forhold som kan ha betydning for arbeidene, 
herunder å tilrå bruk av geotekniker/geolog før arbeidene blir 
påstartet, ofte benevnt lojalitetsplikten. 

Lojalitetsplikten følger av bustadoppføringsloven § 8, og 
gjelder forhold som entreprenøren ”må se”. I hvilken grad 
entreprenøren faktisk må undersøke eller ”må se”, er avhengig 
av plikten etter Bustadoppføringsloven § 7. Entreprenørens 
fagkunnskap som den sterke part overfor forbrukeren, innebærer 
at entreprenøren som den fagkyndige, må vurdere før arbeidene 
påstartes hvorvidt geolog eller geotekniker bør undersøke 
grunnforholdene nærmere.

Entreprenøren skal si fra straks dersom han ser at forbrukeren 
ikke er tjent med å få dette utført uten nærmere grunnundersøkelse. 
Denne bestemmelsen er tolket strengt av domstolen. Slik jeg ser 
det, skal det svært lite til før entreprenøren kommer i ansvar hva 
angår frarådningsplikten. 

Jeg viser her særlig til dom fra Agder lagmannsrett av 12.12.2006. 
Her uttaler bl.a. lagmannsretten:

 Kravet om at oppdragstakeren for øvrig skal ivareta 
forbrukerens interesse med tilbørlig omhu medfører en 
generell plikt for ham til å opptre aktivt lojalt overfor 
den som har bestilt tjenesten. Han må anvende sine 
fagkunnskaper og erfaringer til forbrukerens beste. 
Dette er et fundamentalt krav som ikke bare gjelder 
de mer sentrale deler av prestasjonen, men i like stor 
grad det som tradisjonelt – men på dette området noe 
misvisende – kalles biforpliktelser.

Etter lagmannsrettens syn må entreprenøren 
kunne bebreides for at det ikke ble anbefalt utført 
grunnundersøkelse på denne tomta før man bestemte 
seg for hvordan grunnarbeidene skulle utføres, herunder 
hvilke erstatnings- og oppfyllingsmasser som skulle 
brukes. Lagmannsretten er etter dette kommet til at 
entreprenøren ikke har oppfylt sitt ansvar i forhold til 
bustadoppføringsloven § 7, jfr. § 8, og at entreprenøren 

gjorde grundige undersøkelser før grunnarbeidene ble 

å la en geoteknisk sakkyndig vurdere forholdene før 
oppfylling av tomta. 

Juridisk avdeling i MEF får ofte henvendelser 

fra medlemsbedrifter som har utført arbeid 

for forbrukere hvor det senere oppstår 

setninger.

ARBEID FOR FORBRUKERE – 
PROFESJONSANSVAR



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.

Min konklusjon på ovennevnte er at dersom entreprenøren 
er i den minste tvil om hvorvidt det vil være en risiko for 
setninger i grunnen, bør en åpenbart tilrå byggherren å få 
foretatt geologiske/geotekniske undersøkelser. Det er viktig at 
entreprenøren meddeler dette skriftlig til forbrukeren for senere 
mulige bevismessige hensyn.

Advokat
I ERLING ERSTAD

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
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STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Lavere yrkesaktivitet for menn

Skogsmaskinindeksen

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks

Anleggsmaskinindeksen

Yrkesaktiviteten for menn falt med 0,6 

prosentpoeng fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. 

I 1. kvartal 2009 var 75,7 prosent av den mannlige befolkningen (15-74 
år) yrkesaktive. Arbeidsstyrken, som er summen av de sysselsatte og de 
arbeidsledige, økte med 29 000 personer fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 
2009. Samtidig vokste befolkningen mellom 15 og 74 år med 57 000 
personer. Yrkesaktiviteten for menn (arbeidsstyrken i prosent av den 
mannlige befolkningen) var 75,7 prosent, noe som er 0,6 prosentpoeng 
lavere enn i samme kvartal i 2008. For menn i aldersgruppa 55-66 år falt 
yrkesaktiviteten med 1,4 prosentpoeng. For kvinner var yrkesaktiviteten 
70,2 prosent, omtrent det samme som i 1. kvartal året før. 

Fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 økte arbeidsledigheten, 
mens sysselsettingen holdt seg stabil, ifølge sesongjusterte tall fra 
arbeidskraftundersøkelsen (AKU). 

Fra 1. termin 2009 tas det i bruk en ny versjon av norsk Standard for 

ulike næringer. En viktig endring er at det er foretatt en del oppsplittinger 
av næringer for å kunne gi et klarere skille mellom byggevirksomheten 
og anleggsvirksomheten. En annen endring innen bygg og anlegg er at 
utvikling av byggeprosjekter (boligbyggelag og utvikling og salg av egen 
fast eiendom) blir en del av bygge- og anleggsvirksomheten. 

Kilde: SSB

Skogsmaskinindeksen
Det kraftige fallet fra januar avtar og gir en liten stigning i indeksen for 

en litt høyere realrente.

Anleggsmaskinindeksen
Endringen på indeksen utgjøres av noe høyere dieselpris, lavere rente 
og noen endrede delepriser. Indeksen omfatter kostnader vedrørende 
avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusive førerlønn.
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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
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Søkningen blant elever på ung-
domstrinnet til anleggsfagene på 
videregående nivå har stedvis ikke 
vært like intens som i fjor. Det tror 
avdelingsleder for anleggsfagene 

avdeling Solør, Henning Olsen, 
kan ha sammenheng med lemfel-
dig bransjemessig begrepsbruk i 
mediene.

Så å si daglig fôres det norske 
folk av dårlig nytt fra en rekke 
bransjer på grunn av den pågå-

verden over. Mediene bruker 
gjerne nedgangstidene for alt 
hva de er verdt for å underbygge 
sensasjonelle oppfatninger ved 
bruk av store ord og krigstyper i 
så vel dagspressen som i eterme-
diene – det vil si dagsaviser, radio 
og fjernsyn.

Feilaktig inntrykk
Også byggebransjen og an-
leggsbransjen føler hver for seg 

nedgangstidene på kroppen, men 
er på langt nær rammet likt med 
hensyn til reduksjon i antall opp-
drag og aktivitetsnivå. Utslagene 
er forskjellige både regionalt 
og lokalt, og med totalt langt 
færre negative konsekvenser for 
anleggsbransjen enn for bygge-
bransjen.

Men det er ikke inntrykket 
som etterlates når mediene er på 
lufta med nyhetene, synes Hen-
ning Olsen.

stadighet brukes samlebegrepet 
bygge- og anleggsbransjen når det 
skal formidles nyheter enten i den 
ene eller andre retningen. Nå for 
tida er det mest snakk om dårlige 
nyheter. Men byggebransjen er 
uten tvil mest ute å kjøre i disse 
tider sammenliknet med anleggs-
bransjen. Likevel brukes begrepet 
bygge- og anleggsbransjen eller 
bygg og anlegg som samlebegrep 
når det egentlig er de dårlige 
tidene i byggebransjen som skal 
beskrives, er Henning Olsens 
bestemte oppfatning.

Påvirker ungdom
Nå frykter han og kollega Odd 
Arne Sjøberg ved Blakstad vide-
regående skole at bruken av gjen-
tatt begrepsforvirring i mediene 
også gir negativ påvirkning over-
for ungdom som gjerne vil søke 
seg til anleggsfagene, men som 
ikke tør ta steget ut i utdannings-
tilværelsen fordi de nesten daglig 
blir fôret med dårlig nytt basert på 

UHELDIG BRANSJE-  
 SAMMENBLANDING
Samrøret i medienes omtale av henholdsvis byggebransjen og anleggsbransjen 

i det offentlige rom bidrar til å skape usikkerhet blant ungdom som gjerne vil ta 

utdanning i anleggsfagene, tror avdelingsledelsen ved de videregående skolene 

Våler avdeling Solør og Blakstad.

To bransjer Henning Olsen og 
Odd Arne Sjøberg håper både 
dagspressen og etermediene 
snart klarer å skille byggebran-
sjen og anleggsbransjen fra 
hverandre når det formidles 
dagsaktuelt nyhetsstoff til det 
norske folk. 
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noe Olsen og Sjøberg mener er et 
feilaktig grunnlag.

- Hver gang vi ser et ny-
hetsinnslag på fjernsynet med 
elendighetsbeskrivelse, er det så 
å si alltid snakk om forhold som 

bygningsarbeidere på tv-skjermen 
bærende på plater og bjelker, eller 
klatrende opp og ned stillaser og 
stiger med spiker og hammer i 
beltet. Like fullt omtaler repor-
teren som framfører den eller de 
aktuelle sakene at innslaget hand-
ler om bygge- og anleggsbransjen. 
Sammenblandingen av bransjene 
i denne sammenhengen er etter 
vårt syn særdeles uheldig for vår 
bransje, altså anleggsbransjen. 
Bransjene for henholdsvis bygg 
og anlegg er spesialisert innen to 
forskjellige fagområder, og har 
ingen felles plattform selv om de 
selvsagt har tette bånd. 

Lavere søkning
De to har merket seg at søkningen 
blant elever i avgangsklassene på 
ungdomstrinnet til første nivå på 
videregående har gått mye tregere 
denne våren enn på lenge når det 
gjelder vg1 for bygge og anleggs-
fagene. De har registrert en viss 
frykt blant elever for ikke å få seg 
arbeid etter endt utdanning som 
en viktig faktor.

- Nå har det seg slik at førsteå-
rsutdanningen på videregående 
nivå for elever som har valgt 
enten byggfag eller anleggsfag, 

kjører et felles løp på vg1 før de 
skiller lag til hvert sitt fagfelt for 
spesialisering på vg2. Er det slik 
at dårlige tider i byggebransjen får 
enkelte til å tro at det er like dår-
lige utsikter i anleggsbransjen på 
grunn av uriktig sammenblanding 
i omtalen av bransjene i mediene, 
undrer Henning Olsen.

Intern optimisme
Ifølge Olsen og Sjøberg er det 
ikke lett å registrere dårlig stem-
ning blant elever som har valgt 
anleggsfagene i tidligere år, og 
som er i ferd med å forberede 
overgangen til en toårig lærlingtil-
værelse eller snart går løs på selve 
fagprøven.

- Optimismen i disse elevgrup-
pene ved våre to skoler er i alle 
fall på topp, og vi har ikke regis-
trert spesielle problemer i forhold 
til å skaffe seg lærlingplasser 
heller. Det vil være svært uheldig 
om nyrekrutteringen til anleggs-
fagene nå blir hengende etter 

i utdanning sitter med inntrykk av 
at det er dårligere tider i anleggs-
bransjen enn det faktisk er, sier 
Henning Olsen. Selv viser han til 
Stange videregående skole med 
felles vg1for byggfag og anleggs-
fag på timeplanen.

- Skolen har 60 plasser, men 
bare 30 hadde meldt seg til første 
søknadsrunde. De som tar sikte på 
anleggsfagene søker seg i neste 

seg på vg2 der. Dersom dette 
kullet ikke fylles, frykter vi det 
i neste omgang kan gå ut over 
søkningen til anleggsfagene hos 
oss neste år igjen, sier Henning 
Olsen.

Historisk fotfeste
Hovedårsaken til at nedgangsti-
dene rammer byggebransjen og 
anleggsbransjen forskjellig, er 
selvsagt at byggeaktiviteter er 
strengt begrenset omfangsmes-
sig. Anlegg har et langt større 
nedslagsfelt innenfor en rekke 
aktivitetsområder som vei, tunnel, 

skog, landbruk, osv, osv.
Bakgrunnen for at de to bran-

sjene som regel alltid omtales 
i samme åndedrag har histo-
riske føringer tilbake til 1950 
og -60-tallet, da Norge hadde en 
rekke store og altutførende entre-
prenørselskaper. Den gangen var 
det derfor langt mer dekkende å 
omtale de to bransjene som en 

en håndfull store riksentreprenø-
rer som tar oppdrag innen både 
bygg og anlegg, men også de har 
skilt slike ulike virksomheter fra 
hverandre som egne og uavhen-
gige driftsområder.

Håper på endring
Også når det refereres til statis-
tiske bakgrunnstall har det lett 
for at byggebransjen og anleggs-
bransjen koples sammen som 

om den var en enhet, er oppfat-
ningen til de to.

- Det er sikkert ikke lagt 
opp bevisst, men den inngrodde 
begrepsblandingen brukes trolig 
av gammel vane. Dette håper vi 
det blir festet grep for å endre, i 
alle fall sett med øynene til oss 
som driver med utdanning innen 
anleggsfagene, sier Henning 
Olsen.

Seks skoler i Norge kjører 
rent anleggsfaglig utdanning, en 
utdanning som er blant de mest 
faglig krevende og teknologisk 
utfordrende i Norge. Henning 
Olsen og Odd Arne Sjøberg 
håper og tror det etter hvert vil 
formes et naturlig skille i måten 
å omtale byggebransjen og an-
leggsbransjen.

- Ikke noe galt med byg-
gebransjen, for all del. Men slik 
tidene utvikler seg, er det for oss 
viktig at anleggsfaget og an-
leggsbransjen håndteres som en 

-
mene som må ta viktige veivalg 
for egne utdanningsplaner i 
svært ung alder, fortjener et kor-
rekt grunnlag å ta avgjørelsene 
på, sier Henning Olsen og Odd 
Arne Sjøberg.

Tekst og foto
I

Endringer i vente

- En så viktig instans som Statistisk Sentralbyrå er nå inneforstått med 

data for de to bransjene hver for seg fra høsten av, sier sjeføkonom 
Stein Gunnes i MEF.

En viktig årsak til at endringene tar tid, er blant annet svært 

bransjene, slik at statistiske data kommer fram på en korrekt måte.

skille fra hverandre. For anleggsbransjens del er det svært viktig at 
korrekt statistikk legges fram for både politikere og offentligheten 
for øvrig. Bare på den måten kan utredere og beslutningsorganer få 

dokumentert den faktiske tilstanden i bransjen, sier Gunnes.
Likevel tror Gunnes det fortsatt vil ta lang tid før også opinionen tar 

inn over seg at det er forskjeller. Han håper at mediene vil strebe etter 
mer presisjon i omtalen når saker som handler om de to bransjene blir 
satt på dagsorden når statistikkene blir atskilt.

- Bygge- og anleggsbransjen er et begrep som sitter godt festet i 
folks bevissthet etter mange års bruk i offentligheten. Det svartmales 
mye omkring dette begrepet i mediene for tida, og det er betimelig 
å minne om at Staten aldri noen gang har bevilget mer penger til 
styrking av infrastrukturen, penger som i første rekke kanaliseres via 
anleggsbransjen, sier Stein Gunnes.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har jobbet i mange med å få skilt statistiske 

data om byggebransjen og anleggsbransjen fra hverandre.
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Navn I Ole Randin Klokkerengen
Alder I 55
Bosted I Eidsvoll
Stilling I Skogsentreprenør og bygdesageier
Aktuell I Komitemedlem i NS 8432 for skogsdrift

kog i hjertet, skog i sinnet…
På denne måten kunne en slik lett omskrevet versjon av 
sangen om solens gleder like gjerne vært kjenningsme-
lodi for skogsentreprenør Ole Randin Klokkerengens liv 
og virke. For 55-åringen tilhører den gruppa som alltid 
ser skogen for bare trær. Skjeggpryden bærer bud om 
femte generasjon i slekta som viderefører skoggangs-
mannsyrket i Eidsvoll. Han holder dermed i hevd noe 

som i sin tid startet med tipp-tippoldefaren Randin. Helskjegget er deri-
mot noe Klokkerengen selv har stelt i stand.

- Broren min Hans Petter og sønnen min Carl Randin har lagt seg til 
samme uvane – eller vane – de også. Skjegget stammer fra årene rundt 

reparere maskiner og utstyr dersom det skulle ryke noe. Da ble skjegget 
aldri lenger enn størrelsen på sveisemaska. Og på skogsmaskinprodusen-
ten Rottnes hjemmesider ble vi tre en gang omtalt som kloner av heavy 
metal-gruppa ZZ Top. De karene dyrker visst akkurat samme skjeggkul-
tur som oss.

For øvrig sies det at Ole Randin Klokkerengen ikke er observert uten 
skjegget sitt en eneste dag etter at han ble gift for 30 år siden, får vi høre.

- Og mellomnavnet Randin har altså aner helt tilbake til tipp-tippolde-
faren din?

- Javisst! Mange synes Randin lyder litt svenskklingende, men det er 

som bærer det fornavnet, sønnen min og jeg.

Ole Randin Klokkerengen er bare en av svært mange skogsentrepre-

områder innen skogsdrift på grunn av høy rettferdighetssans, stort enga-
sjement og evne til å se kompliserte saker fra begge sider av bordet. Nå på 
forsommeren yter han sine siste bidrag for å lose NS 8432 for skogsdrift 

S

SKOG UTE,

PROFILEN

SKOG INNE...
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til en sikker havn i regi av Standard Norge. Klokkerengen er tildelt plass 
i komiteen for dette arbeidet sammen med sentrale representanter fra hele 

- Hovedmålet med en egen standard for skogsdrift er å legge forhol-
dene til rette for like arbeids- og kontraktvilkår for alle aktører i skogen, 
så vel eiere, forbund og entreprenører. At jeg kom inn i komiteen er 
sikkert fordi jeg som skogsentreprenør har et stort antall skogeiere på 
oppdragslista mi, faktisk så mange som bortimot 90 stykker. Jeg har 
derfor mye erfaring med å skrive kontrakter som sikrer både skogeier og 
meg selv som entreprenør mot uforutsette overraskelser. Det er jo mange 
ulike forhold som spiller inn i kontraktsforholdene for hvert enkelt av de 
mange hogstoppdragene.

Midt oppi alt komitéarbeidet og andre daglige forpliktelser har han tid 
til å summere opp noen historiske tilbakeblikk som forklarer denne used-
vanlige sterke tilhørigheten i skogen.

Det var altså tipp-tippoldefaren som opprinnelig slo seg ned i skogom-

Lars som kjøpte og opparbeidet småbruket Klokkerenga.
- Oldefar Ole og bestefar Hans drev også herfra med skogen som 

arbeidsgrunnlag, inntil Hans solgte småbruket til Eidsvoll museumslag 

årene blitt til Eidsvoll bygdetun med en samling av alt 45 hus på et 75 de-
kar stort område, et slags lokalt Maihaugen om du vil. Det er fylkeskom-
munen som drifter bygdetunet nå, sier Ole Randin Klokkerengen, som 

med både de første motorsagene og de aller første skogsmaskinene.
- Merker som Husquarna, Kockum, ØSA og Lokomo husker jeg godt. 

Fordi Rottne var tidlig ute med rene hogstmaskiner, har det blitt til at vi 
holder fast ved dem den dag i dag. Broren er demonstrasjonsfører for 
fabrikken på messer og andre tilstelninger. 

- Alle forstår at det ikke var stort annet enn skog jeg og resten av fa-

slektstradisjonen vår. Før i tida hogg man om vinteren, skar plank på saga 
om våren og bygget hus av materialene rundt omkring i bygda fram til 

hogsten startet igjen. Slik har skogen lagt grunnlag for allsidig drift året 
rundt gjennom generasjoner for Klokkerengen-slekta. Slik er det fortsatt, 
men husbyggingen må nok andre stå for nå for tida.

Som en digresjon minner han om at broren Hans Petter har en sam-
boer som heter Skogholt til etternavn.

- Det er nok ikke tilfeldig at det ble de to. Det meste som skjer i slekta 
vår, handler visst om skog enten vi vil eller ikke, he he.

At broren – og etter hvert også sønnen – har tatt sin del av eierskapet 
i Krogsrud Sag synes Ole Randin er en lettelse. Han har også andre kre-
vende verv å ta vare på, for eksempel oppgaven som rovviltkontakt på 
oppdrag for Statens naturoppsyn.

- Min jobb er å holde oppsyn med og dokumentere observert rovvilt 

å ta husdyr. Dessuten er jeg leder i viltnemnda i Eidsvoll, og er med i en 
fallviltgruppe på fem mann som rykker ut etter melding om fallvilt, be-
sørger registrering og eventuelt avliving, og deretter slakting. E6 gjennom 
kommunen tar livet av mange elger og rådyr i løpet av et år. I løpet av 

E6. Dette er en jobb som ingen egentlig liker, men den må gjøres.
Om Klokkerengen er allestedsnærværende i skogen, er han mindre 

opptatt av de mer huslige ting. Det er en nødvendig forpliktelse han over-
later til kona.

lokale kooperativen på 17 år. Det er nok helt riktig det, når jeg tenker 
meg om. For hva skal jeg gjøre der inne? Jeg kommer ikke på hva jeg 
gjorde der inne for 17 år siden heller. Jeg er mer opptatt av det biologiske 
mangfoldet i skogen enn mangfoldet i butikkene. Du vet, skog er det mest 

-
funnet. Og jeg mener at standardiserte kontrakter i tilknytning til avvirk-
ningen er et av mange viktige grep for å få dette til.

- Det er reist kritikk mot NS-standardisering med henvisning til at en 
slik ordning gir mer makt til entreprenørene?
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”Jeg kan ikke skjønne annet enn 

at alle parter er tjent med et NS-

standardisert kontraktsforhold ”

- Det er jeg ikke enig i. Poenget er at begge parter i et NS-standardisert 
kontraktsforhold tillegges både gjensidige rettigheter, dokumentasjons-
krav, forpliktelser og ansvar. Alle eventualiteter er festet til papiret før 
oppdraget starter. Hvis noe likevel skjærer seg, er altså alle vilkår ned-
tegnet på papiret allerede. Jeg kan ikke skjønne annet enn at alle parter 
er tjent med et slikt kontraktsformular. Og kravene til dokumentasjon og 
HMS blir ikke mindre med årene framover. Skogsdrift bygger også på 
tillit mellom partene. Å sitte med likeverdig dokumentasjon på hver sin 
kant for utført jobb i henhold til oppdraget, bidrar til å skape slik gjensi-
dig tillit, mener Ole Randin Klokkerengen.

Ja vel. Men hva med jaktinstinktet? Det er vel også i høyeste grad ut-
viklet her oppe i Eidsvoll, midt i det legendariske elgtrekket som årlig går 
over de vidstrakte romeriksslettene? Vi mistenker noe sånt da vi oppdager 
mengder av små ansamlinger tomhylser i kaliber .338 win.mag både her 
og der i spisebrakka ved Krogsrud Sag.

- Fallviltgruppa trenger skikkelig ammunisjon til human avliving av 
skadet vilt, pluss under jakta. Jeg understreker at det bare er tomhylser 
som slenger rundt omkring. Skarp ammunisjon er selvsagt lagret for-
skriftsmessig, og helt andre steder enn her. Men du har rett i at jakt nok 
er en viktig del av tilværelsen. Du kan godt skrive at jeg er født inn i det. 
Jaktlaget jeg er med i feiret 50 år i 2007, og medlemmene har fjerdegene-
rasjonstilhørighet. Vi er åtte mann i jaktlaget, og noterte oss for elg num-
mer 908 i løpet av 2007-sesongen. Antallet er dokumentert i jubileums-
boka som ble utgitt samtidig, basert på samtlige registrerte felte dyr år for 
år siden 1957, oppsummerer Ole Randin Klokkerengen.

- Han jakter på hare også, for harene har horn her oppe i Eidsvoll, og 
det er ikke tull, skyter broren Hans Petter lattermildt inn og holder opp en 
utstoppet hareskalle utstyrt med, akkurat ja….. horn.

- Det er litt artig at alle nåværende medlemmer i jaktlaget har tatt over 
plassene etter hvert som de forrige generasjonsmedlemmene har truk-
ket seg ut. Carl Randin og søsteren Janna er allerede inne i jaktlaget, og 
representerer dermed neste generasjon fra vår slekt, sier Ole Randin i en 
avledende replikk.

Jaktlykken er godt dokumentert i form av gevirer på alt av ledig plass 

på vegger og skott i så vel hovedhus som enkelte uthus hjemme hos Ole 

må bli opp mot et hundretall, tror vi.
- Hvis du tar med alle rådyrene, så kan nok det stemme.
Under OL på Lillehammer i 1994 sto Ole Randin Klokkerengen i 

-

politiradioen om at Klokkerengen umiddlebart måtte fjernes ut av syne i 
veikanten fordi en bilkortesje med Hilary Clinton om bord skulle passere. 
En skjeggete kar med børse bidro neppe til å øke trygghetsopplevelsen 
for den daværende presidentfruen. 

- Det er den eneste gangen jeg vet om at jeg er blitt vurdert som en 
sikkerhetsrisiko.  

- Du nevnte noe om skogen som fornybar ressurs på så å si alle områ-
der. Det ryktes at du utnytter mulighetene selv også, i alle fall så godt som 
råd er?

- Du tenker vel på utvalget av paneler på veggene i husene våre. Jo da, 
i både hovedhuset og på sagbruket er det forskjellige tresorter i enkelte 
rom på hver av veggene i form av selvsaget villmarkspanel: Ask, eik, 
rogn, selje, svartor, furu, gran, lerk, osp og annet. Alt hogd på egen eien-
dom og produsert på egen bygdesag. Så om jeg ikke er direkte god på de 
hverdagshuslige oppgavene, må jeg vel skryte på meg noen bidrag til å 
heve standarden på det faste inventaret innendørs.

Og nå blir Ole Randin Klokkerengen riktig så ivrig.
- Ser du den plankestabelen der, forresten? Det er en ferdig produsert 

hytte med alt som trengs av ferdigkappede bjelker og plank. Vi tar i mot 
tegninger av hytter, og kapper til etter mål. Det er bare å sette det opp. Og 
der borte bygger vi rastebord med faste benker. Firetoms ganger tolv-
toms……..

- Det sies at du er godt til å tegne?
- Ja, jeg har hørt det, og jeg pusler litt med det innimellom. Om jeg 

er god, får andre uttale seg om, men motivene er naturlig nok hentet fra 
naturen, og gjerne skogsmiljøer. Innimellom er det elghunder med.

For 13 år siden holdt det på å gå galt i skogen.

lårbeinet i hånda til hjelpen kom. Hadde jeg ikke fått kontakt med andre 
da, aner jeg ikke hvordan det ville endt. Sykehusoppholdet varte ei uke, 
og med god hjelp av familie og nære venner var jeg tilbake i skogsmaski-
nen tre uker senere. Da var livet som det skulle være igjen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Gammelt og godt For Ole 
Randin Klokkerengen 
er det viktig å ta vare 
på det gamle, samtidig 
som driften tilpasses 
dagens teknologiske 
virkelighet. Den aller 
første Husquarna 
motorsaga fra 1960-tallet 
er for eksempel fullt 
brukbar. Innkjøpt tømmer 
bearbeides ved egen 
bygdesag. Og i Eidsvoll 

med horn det jaktes 
intenst på.
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www.sgfi nans.no
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Noen sitter på gjerdet – venter, håper og kutter kostnader. 
Andre investerer for å bedre sin konkurranseevne, vinne de beste 
anbudene, og få jobbene gjort mest mulig effektivt. De valg vi 
gjør – uansett hvilke – påvirker våre muligheter i fremtiden. Leasing 
er en velegnet fi nansieringsform for bedriftens maskiner, utstyr 

og kjøretøy. Raskere utgiftsføring, forutsigbarhet og fl eksibilitet 
uten å binde egenkapitalen er bare noen av fordelene. Vi i 
SG Finans 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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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! 
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– Jernbanetorget er Oslos ”mel-
ting pot”, og er ofte reisendes 
første møte med Oslo – eller 
Norge hvis de kommer fra ut-
landet. Nå er det ikke lenger et 

anleggsområde, men en vakker 
plass midt i hjertet av Oslo, og 
området har blitt et perfekt knu-

-
ken og fotgjengere, sa samferd-

selsminister Liv Signe Navarsete 

27. april. Flere hundre mennes-
ker hadde møtt opp for å få med 
seg den høytidelige markeringen, 

hvor blant annet Lars Lillo-Sten-
berg underholdt med sin kjente 
Oslo-vise.  

Forbilde
Opprustningen av Jernbanetorget 
betyr at det nå blir enklere for de 
reisende, blant annet ved at antall 
trikkestopp har blitt redusert fra 
seks til to. 

– Etter denne oppgraderingen 
fremstår Jernbanetorget som et 
triveligere område og knutepunkt 

NORGES STØRSTE 
OPPGR

Etter mer enn to år med anleggsarbeider er Jernbanetorget endelig gjenåpnet 

med 150.000 daglige brukere, har blitt oppgradert med blant annet nye 

trær. Området fremstår nå som både lyst, trivelig og oversiktlig.

Lyst og oversiktlig Jernbanetorget fremstår nå som et trivelig knutepunkt midt i sentrum. 
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KOLLEKTIVKNUTEPUNKT 
ADERT

i Oslo, og det gir reisende et 
bedre tilbud, fortsatte Navarsete. 

– Dette er det stedet i Norge 

dag. Det er ingen tvil om at om-
-

applauderende forsamling som 

”Gul” granitt

som ble igangsatt i mars 2007, 

Strandgata og selve torget foran 

-

det er mye stein, fordi det er midt 

Bit for bit

-

tilleggsarbeider. Betonmasts an-

forteller om et stort og relativt 

underveis.

-

Omfattende  
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tett innpå mange nabogårder. En-
kelte negative tilbakemeldinger 
om rot og støy kommer jo alltids, 
men vi har fått mye god feedback 
på resultatene etter hvert som 
de har blitt ferdigstilt, forteller 
Skjølås. 

– Strategien vår var å ferdig-

stille prosjektet bit for bit og sette 

stedet for å ha felles ferdigstil-
lelse for hele området. Arealene 
rundt Oslo City og Hotel Royal 
Christiania ble ferdig først, al-
lerede i september 2007, og 
trikketraseene og holdeplassen i 

Biskop Gunnerus gate ble ferdig 
til jul samme år. På den måten 

relativt tidlig i prosjektet, som vi 

Arkeologiske funn
Mer enn 25.000 kubikkmeter 
masser har blitt gravd ut i dette 
prosjektet, ifølge Skjølås. Og det 
er ikke bare rene masser det har 
vært snakk om.

– Det meste har vært lettere 
forurensede masser, og dette 
har hovedsakelig blitt kjørt ut til 
Sjursøya hvor Veidekke hadde 
et mottak. Resten av massene 
ble fordelt mellom mottak på 
Grønmo, Jessheim og Lindum 
ved Drammen, mens all asfalt 

Lørenskog.
– Det ble dessuten gjort noen 

arkeologiske funn i bakken, som 
førte til at arbeidene ved funnste-
det måtte stoppes en måneds tid 
slik at arkeologene kunne gjøre 
utgravinger. Det ble blant annet 
funnet potteskår, skinnsko, en 
slags dolk fra tidlig på 1700-tal-
let og en vei belagt med skifer fra 
samme tidsperiode.  

vært de eneste utfordringene i 
løpet av prosjektet. Også grunn-
forholdene har gitt litt hodebry.

– Alle husene i Fred. Olsens 

vi måtte være svært forsiktige i 
forbindelse med graving. Dette 

løste vi ved å spunte, grave ut og 
støpe bunnplate, til tross for at 
det i beskrivelsen egentlig skulle 
benyttes såkalte ”grøftekasser”, 
som settes ned i bakken etter at 
det er gravd ut, forklarer Skjølås. 

– Vi måtte også gjøre en del 
ekstra grunnarbeider i forbin-
delse med at vi la dobbel skinne-
gang i Fred. Olsens gate bortover 
mot Prinsens gate. Dette ble gjort 
som en forberedelse til trikkespo-
rene som skal legges i den kom-
mende hovedgaten i Bjørvika, 
Dronning Eufemias gate, men 
var ikke med i den opprinelige 
beskrivelsen.

Hjulmaskiner
De omfattende anleggsarbeidene 
krevde for øvrig et stort innslag 
av gravemaskiner i ulike stør-
relser.

– Det har hovedsaklig dreid 
seg om relativt små hjulgående 
maskiner i 12-15-tonnsklassen, 
men også et par fem-tonns belte-
maskiner. I tillegg har vi hatt en 
større Komatsu 250 til å grave de 
største grøftene, sier Skjølås.

– Etter å ha holdt på her så 
lenge, er det nå gledelig å se at 
området nå endelig tas i bruk. 
Arkitektonisk har man nok truffet 
godt her, og det ser jo ut som om 
folk koser seg, blant annet på de 

ser også ut til å fungere bra.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

På plass -
elle åpningen av Jernbanetorget. 

Lovord Jernbanetorget har blitt ”en vakker plass midt i hjertet av Oslo, 

sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete under åpningen.
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MASKINTEST KOMATSU PC210LC
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Komatsus 22-tonner PC210LC får fire av 
fem poeng og er således en bra maskin. 

Hytta har god utsikt, er romslig og be-
kvem, og under belting kjennes det som 

om maskinen går på gummisåler.

SVING
BOMLØFT

RASKERE, 
ENN 
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MASKINTEST KOMATSU PC210LC

Det som trekker ned en anselse i 
karakterboka er et etter min smak 
for langsomt bomløft i forhold til 
svinghastigheten.

Hytta
Sikten er bra og hytta oppleves 
som romslig. Man sitter bra 
og klimaanlegget holder 
temperaturen på nivået som stilles 
inn. Men vi synes hytta inngir 

dører er i utildekkede stålplater 
og hardplast, noe som virker 
litt japansk fordi også andre 
japanskbygde hytter er bygget 
opp på samme måte. Sant nok 
samler tekstiltrekk på støv og 
skitt, men det føles jo unektelig 
litt triveligere og bidrar til mindre 
resonnans. Japanerne kunne 
trenge litt mer raggarkultur, synes 
vi – heller plysj enn plater.

Plater til tross, lydnivået i hytta 
er behaglig. Defrosteranlegget 

bakruta, men bare èn på frontruta. 
Et tips til bedre løsning vil være et 
utblås ved gulvet under frontruta.

Knotter for vindusvisker, svinglås 
og annet sitter under høyre 

for defrosteren på frontruta, 
kunne disse vært plassert der i 
stedet.

Displayet er lett å navigere i, 
og viser all viktig informasjon. 
Ryggekameraet vises på samme 
display ved å trykke på en knapp. 
Kanskje en enda bedre løsning 
ville vært om bildet kom opp 
automatisk så snart en person 
eller gjenstand kommer for nær 
maskinen der bak. Slik det er 
nå, er det mulig å ikke bruke 
kameraet i det hele tatt.

Hydraulikk
På plussiden konstaterer jeg 
at tidligere skrikelyder fra 
hydraulikken som oppsto på 
enkelte Komatsu-maskiner nå 
er fullstendig forsvunnet. Ingen 
ting er å høre derfra, verken 
utenfor maskinen eller inni. Litt 
mindre bra er vårt inntrykk av at 
bomløftet er langsomt i forhold til 
svinghastigheten, noe som kan gi 

lav lastesyklus under opplasting 
på bil eller dumper. For å rekke 
opp med bommen må man 
redusere svinghastigheten.

Et utfordring for så vel 
Komatsu som mange andre 
produsenter, er at med 
hurtigkopling og rototilt er det 
vanskelig å planere jevnt ved full 
utlegg av bom og stikke. Fordi 
maskinene ikke er innstilt etter 
den økte tyngden, går det hele i 
stedet for seg i rykk og napp.

Ifølge min smak er unødig 
mange rør og slanger ført langs 
bom og stikke. For eksempel 
doble slanger til hammer- og 
sakshydraulikk. Det er sjelden 
man kjører begge samtidig, så 
dobbelt sett synes jeg er smør 

kombinasjoner? Red. anm)

Motor/drivverk
PC210LC er veldig rask under 
transport, og den går veldig 
mykt. Det er nesten så en skulle 
tro den gikk på gummibelter. 
All egenbelting oppleves svært 

behaglig, noe man absolutt ikke 
kan si om alle beltegravere.

Men til å være en 22-tonner, 
er maskinen ikke så sterk 

minste forandring i belastning 
hører man at motoren reagerer. 
Selvsagt er det bra at maskinen er 
lastkjennende, men når motoren 
vandrer på denne måten kan det 
påvirke drivstofforbruket negativt.

Service/daglig vedlikehold

klimaanlegget sitter bak en låst 
luke på utsiden av hytta, og er 

er bra plassert. Motordekselet 
åpnes usannsynlig lett takket være 
gassfjæring, men dekselet har 
ingen sperre i oppslått posisjon 
og kan i verste fall ramle ned over 
føreren.

Testfører
IROBERT NYLUND
Foto
ILARS-OLOF TANDBERG
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Hytte
Sikt 4,5
Plass 4,5
Ergonomi 4,0
Instrumentering 4,0
Hytteklima 4,5

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

Motor/drivlinje
Transporthastighet 4,5 km/t

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

Totalt 4,0

Tjenestevekt: 21,990-23.750 tonn
Motor: Komatsu SAA6D107E-1
Effekt: 110 kW (150 hk)
Beltehastighet: 3/ 4,1/ 5,5 km/t
Maks. gravekraft: 15.200 kg
Lydnivå hytte: 69 dB(A)
Eksternt lydnivå: 102 dB(A)
Maks. gravedyp: 6,62 m
Maks. rekkevidde: 9,875 m
Maks. gravehøyde: 10 m

Komtrax sporingssystem
ACC
Ryggekamera
Fyllepumpe drivstoff
Varme/kjøleboks
12V Uttak

Grunnpris: Kr..: 1. 115. 000,- + mva.

St
an

da
rd

 u
ts

ty
r



ANLEGGSMASKINEN 5-0932

Toyota Tundra så i sin tid dagens 
lys på en av Toyotas egne fabrik-
ker i USA. Bilen ble raskt ren-
dyrket i detaljene og i fjor – som 
den aller første pickup-modellen 
– kåret til USA’s sikreste nyt-
tekjøretøy av Highway Institute 
of Insurance, og samtidig til årets 
arbeids-pickup i USA av bladet 
Motor Trend.

Så til alle dere som kjører 
rundt i en ”vanlig”, men el-
lers svært så velrenommert og 
anerkjent Hi-Lux: Den blir nok 
en anelse puslete mot storebror 
Tundra.

Ved første øyekast kan Tundra 

se ut som en av mange amerikan-
ske pickup’er, bare med et Toy-
ota-emblem i grillen. Nærmere 
studier av karosseriets linjer og 
proporsjoner avslører likevel tette 
familiebånd til nettopp Hi-Lux. 
For Tundra er genuint Toyota fra 
innerst til ytterst. Toyota Norge 
ville gjerne hatt den i stallen sin, 

har AutoNova AS satt den på 
importprogrammet sitt.

Tundra leveres i hele 44 mo-
dellvarianter. AutoNova priorite-
rer et par tre-modeller, men kom-
mer opp med hva som helst fra 
utvalget på bestilling. Tre motorer 

på 236 hk, en 4,7 liters V8 på 
276 hk, og en 5,7 liters ditto med 
381 hk og 544 Nm dreiemoment. 
Basismodeller er Regular Cab 
med to/tre seter, fem/seksseteren 
Double Cab og en Crew Max-
variant med et nedkortet lasteplan 
til fordel for enda mer kupé- og 
sitteplass. Tilbudet av tilbehør og 
ekstrautstyr er formidabelt.

Vi har noen ganske korte kjø-
remil bak oss i en treseters Regu-
lar Cab med den største V-åtteren 
om bord, rigget for både gass- og 
bensindrift. Gassanlegget er spe-
sialbygget for Tundra og opererer 

helautomatisk med startsyklus 
i bensinmodus. Automatikken 
tar seg av resten, og kopler om 
til bensindrift når gasstanken er 
tom. Det er likevel mulig å velge 
bensindrift ved et lett trykk på en 
knapp. Tundra leveres med 80 
liters gasstank under lasteplanet, 
eller 190 liters tank mot kabinen 
oppå lasteplanet.

Førerplassen er nøktern, men 
blant de aller beste vi noen gang 
har inntatt. Interiøret er ikke pre-
get av overdådighet eller luksus 
overhodet, men oser av kvalitet. 
Instrumenteringen foran føreren 
er gjennomtenkt og oversiktlig. 

TOYOTAS UKJENTE 

MEGAPICKUP
Egentlig bør Toyota Tundra fotograferes sammen med en 

Hi-Lux for målestokkens skyld. For den US-konstruerte 

og US-produserte megapickup’en slår lillebroren sin til 

gagns på alle områder: Størrelse, ytelser, kapasitet og 

komfort.

MÅNEDENS BIL TOYOTA TUNDRA V8

Pris testet modell: kr. 477.000 pluss mva.
Motor: V8 VVTi, bensin/gass, 381 hk/544 Nm 
Totalvekt/nyttelast: 3.220/936 kg
Tilhengervekt m/brems: 4.800 kg  
(max. 3.500 kg i Norge) 
0-96/toppfart: 5,68 sek/ ca.200 km/t
Forbruk: 1,01 l/mil (landevei)

SKUFFE
MAT

BUKSE FOR SOMMERBRUK
Vi vet ikke om HMS-kriteriene innfris dersom maskinførere og andre fagfolk i anleggsbransjen 
skifter ut heldekkende, varme arbeidsbukser med denne nye piratbuksevarianten. Kjekk på varme 
sommerdager er den i alle fall, ifølge en pressemelding fra Blåkläder, som byr på to varianter i 
henholdsvis 100 prosent bomull og en mix av bomull og polyester. Buksene har mange praktiske 
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Med to personer om bord kan 
midtseteryggen slås ned til et stort 
arbeidsbord/armlene med et vell 
av holdere og rom å stikke vekk 
ting i. Fartslyder som vanligvis 
oppfattes som støy, fortoner seg 
her som et fjernt sus. Setene i 
skinn gir full støtte alle veier helt 
fra knehaser til bakhode, og det 
inkluderer nakkegropa også. Tilt-
rattet sikrer korrekt kjørestilling 
uansett kroppslengde. Fordi bilen 
leveres uten bakre seterad mon-
tert, kan innstillingene utnyttes 
100 prosent, også liggeposisjonen.

Motor og drivverk er et ka-
pittel for seg. Alt holdes under 
full kontroll med høyre tåspiss. 
Gasspedalen er perfekt avstemt. 
Kreftene til tross, det er lett som 
fot i hose å kjøre bilen i 30 km/t 

-
tene blir det raskt hektisk når 
alle velter ut på en gang, og V-
åtterbrumlingen kommer kultivert 
til sin rett. Treseteren har rattspak 
for automatkassa, som også kan 
opereres manuelt med samme 
spak. Med den kan transmisjonen 
greit låses i et høvelig gir når 
hastigheten øker for mye på tom-
gang i automatmodus. I toseteren 
er girspaken montert på en fast 
midtkonsoll. Fordi bilen skal takle 
store påkjenninger har transmi-
sjonsoljen separat termostatstyrt 
kjølesystem med egen tempmåler 
på dashbordet.

De 381 hestekreftene sender 
bilen fra 0-96 km/t (0-60 mph) 
på 5,68 sekunder, ifølge tekniske 
data. Vi har ikke prøvd, men tror 

det så gjerne. Bilens lastekapasitet 
er 936 kg, og tillatt tauevekt for 
den største V8-versjonen oppgis 
til hele 4,8 tonn, langt over øvre 
tillatte grense på 3,5 tonn for 
grønnskiltede varevogner her til 
lands. Lasteplanet måler to meter 
i lengden og har 14 cm høyere 
karmer enn Hi-Lux. Det er bare 
å lesse opp.Også på veien opp-
fører Tundra seg eksemplarisk. 
Styringen er svært presis med god 
tilbakemelding fra underlaget. 
Fjæringen er behagelig stram og 
fast, men uten hopp og sprett i 
dumpene. Også vaskebrettutfor-
dringene tok bilen med stoisk ro.

En bil som Toyota Tundra har 
dessverre store muligheter for å 
havne i miljøsvinbåsen i disse 
utslippstider. Kritikerne bør tenke 

seg om. Forbrenning av gass 
reduserer CO2-utslippene med 20 
prosent i forhold til bensin. NOx-
utslipp er 90 prosent lavere enn 
for diesel, og partikkelspredning 
er tilnærmet lik null. Kostnads-
messig er gassdrift om lag 60 
prosent rimeligere enn bensindrift. 
Kapasiteten tatt i betraktning 
tar Tundra hånd om store lass 
på en og samme tur der mindre 
pickup’er behøver to turer. Dette 
er i første rekke et nyttekjøretøy 
for næringslivet, ikke en bil til 
fornøyelseskjøring. Prisene ligger 
rundt 470.000 kroner pluss avgift, 
avhengig av årsmodell, motorstør-
relse, utstyrsnivå og kabinvariant.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN
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I forbindelse med fagtreffet 
Grønn Stein ’09, der anleggs-
gartnerelever fra hele Norge 
møtes, ble det i år også arrangert 
et åpent nordisk mesterskap i 
anleggsgartnerfag. Foruten vin-
nerlaget fra Norge, deltok lag 
fra Sverige, Finland og to lag fra 
England i konkurransen, som 
ble avholt på Gjennestad gart-
nerskole i Stokke i Vestfold. 

Gjør seg på CV-en
Oppgaven var lik for alle la-
gene; i løpet av 16 timer skulle 
de etablere en minihage på fem 
ganger fem meter, som skulle 
inneholde blant annet skiferhel-
ler, brostein, grus, busker, plan-
ter, plen og vann. 

– I likhet med de andre la-

i år, og vi hadde trent på den 

-
ransen. Vi ”scora” nok høyt på 
selve utførelsen av arbeidet, 
og det så vel bra ut. I tillegg 
ble måten vi løste oppgaven 
på tillagt vekt, forteller Jostein 
Bjørnstad, den ene halvparten av 
det norske vinnerlaget. 19-årin-
gen fra Skiptvet i indre Østfold 
tror seieren her og deltakelse på 
World Skills til høsten vil være 
positivt for hans videre karriere 
som anleggsgartner.

en, ingen tvil om det. Jeg kom-
mer jo ikke til å være grunnar-
beider resten av livet. Jeg vil 
opp i systemet, men om det blir 
som anleggsleder eller om jeg 

Målet er i hvert fall å ta mester-
brev, sier han. 

– Når det gjelder konkurran-
sen i Canada, er det et kjempe-

stort arrangement som jeg gleder 
meg veldig til å delta på. Vi får 
oppgaven i juni, så jeg tror ikke 
det blir så mye ferie i år. Det er 
mulig vi drar til Sverige i som-
mer for å trene sammen med 
det svenske laget, slik at begge 
lagene skal være best mulig for-
beredt til selve konkurransen.

Representative
Den andre halvdelen av det 
norske laget heter Håvard Bor-
gevad. Begge er andreårslær-
linger og tidligere elever ved 
Gjennestad gartnerskole.  De 
ble valgt ut blant alle landets 
ca. 140 anleggsgartnerelever til 
å representere Norge både i det 
nordiske mesterskapet og på 
World Skills – også kjent som 
yrkes-VM – i Calgary, Canada i 
september i år. 

– Vi plukket ut de som var 

Norges beste anleggsgartnerlærlinger stakk nylig 

av med seieren i det åpne nordiske mesterskapet 

i anleggsgartnerfag. Til høsten venter enda større 

utfordringer i det prestisjetunge World Skills i 

Canada.

Full kontroll Det norske laget, 
Jostein Bjørnstad (venstre) og 
Håvard Borgevad, underveis i 

konkurransen.

LÆRLINGER I VE
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at vi visste de var representativ 
ungdom, altså ungdom som 
kan representere både faget og 
landet på en god måte, sier Nina 
Åshaug fra Senter for opplæring 
i anleggsgartnerfaget (SOA).

Mental trener
Det er SOA, i samarbeid med 
Opplæringskontoret for anleggs- 
og bergfagene (OKAB), som 
arrangerer anleggsgartnerkon-
kurransen på Gjennestad. Jos-
tein Bjørnstad jobber til daglig 
i Sandefjordbedriften Aakerholt 
Steen & Lund AS, og blir fulgt 
opp av OKAB, mens Håvard 
Borgevad arbeider hos Hyggen 
& Fjære AS i Lier, og er knyttet 
til SOA.

– Jeg synes det er kjempebra 
at den ene deltakeren på Norges 
lag representeres av OKAB, for 

på den måten oppnår vi et meget 
godt samarbeid med dem, sier 
Åshaug.

– De andre landene tar for 
øvrig denne konkurransen meget 
seriøst, og lagene har gått gjen-

lov til å være med her og i Ca-
nada. De to engelske lagene har 
sendt en delegasjon på hele 12 
personer hit, inkludert en mental 
trener. Hvilket av de to lagene 
som skal sendes til World Skills 
i Canada var ikke bestemt før 
denne konkurransen, men det 
laget som gjorde det best her får 
nok Canada-tur i premie. 

Det ene engelske laget ble 
nummer to i mesterskapet, like 
bak Norge, mens Sverige ble 
nummer tre. I tillegg til heder 
og ære var premien for første-
plassen i konkurransen pokaler 
og ca. 2.000 kroner i kanadiske 

dollar, som er ment å være lom-
mepenger til konkurransen i 
Calgary.

I stor vekst
World Skills er verdens største 
yrkesfaglige konkurranse, som 
arrangeres annethvert år. I 2007 
ble det avviklet i Japan, om to 

det altså sted i Canada. Årets 
norske yrkeslandslag består av 
20 yrkesutøvere i alderen 19-22 
år som skal representere Norge i 
17 forskjellige fag. De er tatt ut 
etter både regionale og nasjonale 
konkurranser, slik som mester-
skapet på Gjennestad. 

– Det konkurreres i stort 
sett alle industrifagene, og det 
handler i bunn og grunn om 
håndverksdyktighet. Norge har 
tradisjonelt vært gode i blom-
sterbinding og frisørfaget, for-

teller John Sikkeland fra SOA. 
Han håper de norske anleggs-
gartnerlærlingene vil gjøre det 
bra i år og på den måten bidra til 
å øke interessen for faget.

– Anleggsgartnerbransjen 
er liten i Norge, men faget er i 
stor vekst. Det blir for eksempel 
stadig mer pynting langs veiene 
våre, i grøfter og rundt tunneler. 
Slik naturtilpasning er politisk 
bestemt, men også en helt klar 
trend i tiden. Denne utviklingen 
startet allerede på 70-tallet, og 
vokser stadig i omfang. An-
leggsgartnerbransjen i Norge 
omsetter totalt for ca. 4 milliar-
der kroner i året per i dag.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

ERDENSKLASSE

Perfeksjonisme Det norske laget, Jostein Bjørnstad 
(venstre) og Håvard Borgevad, legger siste hånd på 
verket. I bakgrunnen jobber det svenske laget med 
sin minihage. (Foto: Jan Hytten)

Seierherrer Det norske laget, Jostein 
Bjørnstad (høyre) og Håvard Borgevad 

blir kåret til nordiske mestere. (Foto: 
Jan Hytten)



ANLEGGSMASKINEN 5-0936

nleggsmaskin-
førerelevene 
ved Norges 
seks landslin-
jeskoler hadde 
begynt å belage 

seg på at det ikke ble noe av den 
-

kjøring i år. Den faste arrangøren 

De 12 beste anleggsmaskinførerelevene i 

Norge møttes til dyst ved Jessheim dagen før 

Vei- og Anleggsmessa på Hellerudsletta åpnet. 

med tre forskjellige anleggsmaskiner, og den 

dyktige vinneren, Amund Volehaugen fra Solør 

videregående skole, kan pakke sekken og glede 

seg til Italia-tur.

MANØVRERTE SEG 

TIL ITALIA

A
Grepa tak Stabling av bildekk var en av øvelsene under 
konkurransen.
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Pon Cat valgte å droppe årets store 
begivenhet blant elevene på grunn 

Heldigvis kom AS Sigurd Hes-
selberg til unnsetning, og mester-
skapet kunne gå av stabelen ved 
Hesselbergs demonstrasjonsfelt 
like nord for Jessheim.

Erfaring
-

lingsleder Henning Olsen for an-
leggsfaget ved Solør videregående 
skole avdeling Våler, om vi kunne 
tenke oss å arrangere denne årlige 
begivenheten, da Pon Cat ikke 
skulle gjøre det i år. Og det ville vi 
jo svært gjerne, forteller Tor Erik 
Hammer i Hesselberg. 

– De siste fem årene har vi 
arrangert ”Test and Drive”, hvor 
deltakerne får anledning til å 
prøvekjøre anleggsmaskiner og 
lastebiler under realistiske forhold, 
så vi har jo erfaring med slike ar-
rangementer.

Motivasjonsfaktor
De to beste elevene fra hver av de 
seks landslinjeskolene ble utvalgt 

-
gesmesterskapet i anleggsmaskin-
kjøring for skoleelever. Skolene 
som deltok; Blakstad, Fauske, 
Kirkenes, Os, Solør og Time, har 

til sammen 270 elever, og det 
ligger nok litt prestisje i å være 
utvalgt blant de tolv presumptivt 
beste i landet.

– Denne årlige maskinførerkon-
kurransen motiverer alle elevene 
ved de seks anleggsmaskinførerlin-
jene gjennom hele året, sier Hen-
ning Olsen ved Solør videregående 
skole.  

– Dette er fjerde gang konkur-
ransen arrangeres. Det første året 
ble den avholt på Vei- og anleggs-
messa, de to neste årene ble det 
arrangert på Solør og i år er vi altså 
her like nord for Jessheim. Alle 

som er involvert i skolekonkurran-
sen, ikke minst skoleelevene selv, 
er meget godt fornøyd med at det 
ble konkurranse i år også.

Fabrikkbesøk i Italia
Årets konkurranse var delt inn i tre 
ulike stasjoner; presisjonskjøring 
med hjullaster med diverse inn-
lagte øvelser, grøftegraving med 

av bildekk med gravemaskin og 
klype. Maskinene som ble brukt 
var alle fra Komatsu (Hesselberg er 
Komatsu-forhandler), henholdsvis 
VA 200 PZ, PC 78 og PC 138.

Det var altså Amund Volehau-
gen fra Solør videregående skole 
avdeling Våler som til slutt trakk 
det lengste strået i konkurransen. 
Like bak på resultatlisten fulgte 
Trond Jensen fra Time videregå-
ende skole og Kai Kristiansen fra 
Kirkenes videregående.  Seierher-
ren Volehaugen kan nå se frem til 
et spennende besøk ved Komatsus 
fabrikk i Este i Italia, samt muli-
gens en bonustur til Venezia, som 
ligger like ved. Gratulerer!

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

Tre på topp  (over) Amund Volehaugen (midten) vant konkurransen og skal til Italia. På de neste plassene 
fulgte Trond Jensen (venstre) og Kai Kristiansen (høyre). (Foto: Svein Erik Madsveen).

På et fat  (under) Manøvrering med hjullaster kan være vrient.
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Sprengningsdagen tar sikte på 
å være en samlende arena for 
sprengningsbransjen hvor bedrif-
tene kan få siste informasjon fra 
de sentrale myndigheter, møte 
kollegaer og dele erfaringer, 
oppdatere kunnskap og få med 
seg det siste innen faget.  Årets 
sprengningsdag kunne skilte med 
en rekordstor oppslutning; hele 
173 påmeldte bedrifter. Nytt av 
året var også en egen utstilling, 
hvor en del bedrifter stilte med 
egen stand.
Teorien var kanskje likevel det 
viktigste denne dagen, da de nye 

-
kater og transport av farlig gods 
snart settes i verk.

Styrker sikkerheten
Det er Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB) 
som har vært drivkraften bak den 

-
sprengning, som etter planen skal 
tre i kraft 1. januar 2010.  DSB, 
som er underlagt Justis- og politi-
departementet, har som oppgave 
å ha oversikt over risiko og sår-
barhet i samfunnet. Direktoratet 
skal være pådriver i arbeidet 

NYE, EKSPL
-

fokuset under den årlige sprengningsdagen, som 

ble arrangert av Maskinentreprenørenes Forbund i 

april.

Nye regler Avdelingsleder i DSB, Siri Hagehauge, 

rekordstor forsamling.
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OSIVE REGLER
med å forebygge ulykker, kriser 
og andre uønskede hendelser, 
og det er altså her håndtering av 
eksplosiver kommer inn. DSB 
har lenge ment at dagens ordning 
ikke fungerer tilfredsstillende, og 
vil derfor styrke sikkerheten ved 
sprengningsarbeider gjennom 
heving av grunnkompetansen 
blant utøverne.

Viktige endringer
Den viktigste endringen fra 

-
katet deles i to nivåer, som via 
ulike kurskrav vil gjelde for 
fjellsprengningsarbeider eller 
fjellsprengningsleder. Videre vil 

gjøres ugyldig.
- Det gjøres også et skille mel-
lom fjellsprengning og teknisk 
sprengning. Alt av fjellspreng-

ning kommer inn under den nye 

mens det ved teknisk spreng-
ning skilles mellom to grupper; 
de som er sprengningsteknisk 
kyndige og de øvrige ansatte 
som deltar i eller foretar den 
tekniske sprengningen, forklarte 
avdelingsleder i DSB, Siri Hage-
haugen.  
- Ved dagens ordning er for øvrig 

og det er kanskje ikke så lurt. 

kun være gyldige i fem år, og for 

foreslått at man må gjennomgå 
obligatorisk kurs. En helsesjekk 
etter fylte 67 år for å beholde 

Overgangsordning

må innen tre år etter ikrafttredel-

sen av ny ordning ha byttet inn 

videre byttes i et jellsprengnings-

har drevet egen sprengningsvirk-
somhet eller ledet sprengnings-
arbeidet i store virksomheter, 
kan etter å ha gjennomført et 

sprengningsleder.   Vi tror denne 
overgangsordningen vil gå smi-
dig og greit for seg, sa Hagehau-
gen til forsamlingen.

kan alle som har drevet fjell-
sprengning i løpet av de siste 
to årene før forskriftens ikraft-
tredelse, få byttet dette i et jel-

Virksomheter som har bedrevet 
teknisk sprengning med et B-

av at de har utpekt sprengnings-
teknisk kyndige personer og at 
disse er registrert som brukere 
av DSB. 

Elektronisk system
For å gjøre det enklere å søke om 

utarbeidet et nytt elektronisk sys-
tem. I dette systemet, som skal 
tas i bruk i løpet av året, får man 
også oversikt over egne tillatel-

tillegg er det blant annet mulig å 
søke om endringer og forlengelse 

nye systemet gjøres fra DSBs 
hjemmesider, via Altinn. Alle 
dette er aktuelt for, anbefales å 
følge med på DSBs hjemmesider 
i tiden som kommer.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Like før sprengning Her blir det etterfylt med grus i ferdig 
ladde hull. Lunta kan også sees på området.



ANLEGGSMASKINEN 5-0940

Anleggsmaskinen har forsøkt å 
kartlegge og eventuelt fravriste 
forskjellige motorprodusenter 
ulike teknologiske 
hemmeligheter de jobber med 
for å innfri startpunktet for 
utslippskravene som følger med 
Steg IIIB (Tier3 i USA) om 
halvannet år. Så å si samtlige av 
verdens produsenter av motorer 
var på plass på Intermat i Paris 
og viste enten alt, eller bare 

Scania Engines er blant 
dem som mener å ha klart 

utfordringene, og lanserte 
den nye DC-serien med tre 
basismotorer på henholdsvis 9,3, 
12,7 og 16,4 liter.

Scania leverer motorer 
til blant annet Doosan 
Moxy. Dersom Scania-
kommunikatør Hanna Dahl 
står ved det hun sier, kan 
det bety at norskproduserte 
anleggsdumpere faktisk kan 
bli blant de første i verden som 
helt sikkert innfrir de strenge 
utslippskravene som kommer 
om halvannet år.

- Ja, vi er i mål med løsningene. 
Men motorene våre slippes ikke 
før høsten 2010. I mellomtiden 
må maskinprodusentene som 
bruker våre motorer tilpasse 
egne produkter for montering, 
sier Hanna Dahl.

Stegvis innføring
Hovedutfordringen for samtlige 
motorprodusenter er at fra og 
med 2011 skal alle dieseldrevne 
offroad-motorer mellom 172 og 
751 hk ha redusert utslippene 
av NOx og PM (partikler) 

med henholdsvis 50 og 90 
prosent. Verdiene er i forhold 
til tillatte verdier i Steg IIIA-
kravene som måtte innfris 
for samtlige motorstørrelser 
innen utgangen av fjoråret. 
Reduksjoner av hydrokarboner 
og CO-forbindelser er også 
innkorporert i de kommende 
utslippskravene.

Håndteringen av NOx og 
partikler er mest vrient. For 
disse avgassingrediensene 
innføres Steg IIIB-kravene over 
tre år, inndelt etter motorytelse. 

UTFORDRES AV 
UTSLIPPSKRAV

-

pause etter vel overståtte Steg IIIA utslippskrav 

før første etappe for nye og enda strengere 

Steg IIIB-krav trer i kraft i 2011. Nå jobbes det på 

spreng i alle motorleirer for å overholde tids-

fristen.

Til mange Cummins leverer motorer 
til mange maskinprodusenter. Her den 
nye Steg IIIB QBS-
varianten for  
opptil 380 hk.
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I 2012 gjøres kravene gjeldende 
for motorer fra 75-174 hk, mens 
de minste mellom 50 og 75 hk 
skal klare kravene i løpet av 
tredje etappe i 2013.

Siste etappe
I 2014 settes sluttstøtet inn med 
Steg IV (Tier4). I løpet av enda 
to nye år forventes utslippene 
fra anleggsmaskinmotorene 
å bli så rene for uhumskheter 
som det overhodet er mulig å få 
eksosgassene fra en dieselmotor 
til å bli. Fra og med innføringen 

av de første samordnede 
uslippskravene i Europa og 
USA med Steg II/Tier2 i 2004 
vil da samlet innhold av CO2, 
NOx, HC, PM og CO være 
redusert med inntil 90 prosent. 
Hele renselsesprosessen vil med 
andre ord være gjennomført i 
løpet av 11 år.

Svovelfattig
Motorprodusentene klarer ikke å 
innfri kravene alene. De er helt 
avhengige av at oljeselskapene 
bakker opp med svovelfattig 
diesel. I Norge har uavhengige 
utstyrsleverandører i mange år 
jobbet med ettermontering av 

lastebiler og busser for å få 
ned blant annet PM-verdiene, 
men prosjektene har som regel 
strandet på altfor svovelrik 

diesel fra oljeselskapene som 
leverer drivstoff i det norske 
markedet, kombinert med for 
lav eksostemperatur fra slike 
kjøretøyer.

Innføring av Steg IIIB 
forutsetter svovelfattig diesel, 
en forutsetning heller ikke 
norske myndigheter lenger har 
kunnet overse. Derfor er det 
lagt til grunn at all diesel som 
nå leveres på hjemmemarkedet 
skal ha maksimalt 10 mg/kg 
svovelinnhold, mot tidligere 
opptil 500 mg/kg.

Tett til brystet
Også Cummins, Perkins, 
Cat, Deutz og JCB påberoper 
seg å ha kommet i mål med 
teknologien som skal får 
ned NOx og PM-verdiene i 
tide. Noen går langt i å røpe 

hvordan målene er nådd. Volvo 
er langt mer tilbakeholden 
med slik informasjon, men 
som produktplanlegger 
Roland Meurk i Volvo 
Construction Equipment sier til 
Anleggsmaskinen:

- Selvfølgelig er vi i mål 
med teknologien som skal 
håndtere utslippskravene. Volvo 
er blant verdens ledende innen 
teknologi og miljø, men snakker 
for øyeblikket heller om hva 
utslippskravene innebærer enn 
om hvordan vi har innfridd dem. 

mer med dette enn de egentlig 
vil innrømme, oppsummerer 
Bill Law.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Ny motor Hanna Dahl med ny 12,7 liters Scania-sekser som angivelig 
dekker fra 350-500 hk, alt i henhold til Steg IIIB-kravene.
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Caterpillar virker mest avslap-
pet, holder fast på og fører videre 
sin egen Acert-teknologi som 
ble innført allerede i forbindelse 
med Steg IIIA-kravene i 2006, 
kombinert med to nye basismo-
torer C7.1 og C9.3, som sammen 
dekker spekteret fra 175-400 hk 
fra 2011.

Cat nøyer seg med bruk av to-
stegs turbo, den minste med 
superrask respons også ved lave 
motorturtall, kombinert med 
høytrykks common-rail innsprøy-
tning, og en videreutvikling av da-
gens motorstyringssystem. Mange 
andre detaljer spiller også inn, 
men forarbeidet er gjort for lengst, 

ifølge teknisk støttespiller Robert 
L. Christmas.

Klar for 2014
NOx betegner en kjemisk for-
bindelse av nitrøse oksider som 
dannes ved forbrenning. 

- Alt som er gjort tidligere 
gjør det mulig å bli kvitt NOx 

og partikler via en nykonstruert 
renseenhet, basert på keramisk 

avgassene. Motorutviklerne sover 
godt om natten. Etterbehand-
lingsenheten er til passet de ulike 
motorytelsene, og som varierer 
i størrelse etter behov på hver 
maskin. Men hvordan den ser ut 

Bruk av superhøytrykks common-rail, resirkulering av kjølige eksosgasser, ny 

og mer effektiv utforming av forbrenningskamre og to-stegs turboer er metoder 

-

ten å sluttbehandle eksosgassene på spriker fra produsent til produsent.

SAMME MÅL – 
ULIKE METODER

Oliver Lythgoe
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innvendig får ingen vite ennå, 
påpeker Christmas.

- Hovedpoenget er at vi ikke 
behøver bruke kjemiske væsketil-
setninger. Og teknologien vår er 
allerede nå klargjort for å håndtere 
de aller siste og strenge kravene 
som kommer i 2014.

Går for kjemisk
For det er nettopp etterbehand-
lingsmetoden for avgassene og 
graden av kjemiske eller kera-
miske løsninger som utgjør det 
helt store spriket fra produsent til 
produsent.

JCB – en betydelig motor-
produsent til egne maskiner de 

kun kjemisk sluttrensing for alt 
hva det er verdt, det vil si tilførsel 
av det kjemiske stoffet urea i slut-
trinnet. Urea tilsettes fra en egen 
beholder i en katalytisk konverter 
påmontert eksossystemet, som 
danner ammoniakk ved hjelp av 
varmen i eksosen. Når eksosgas-
sene kommer inn i konverteren 
omdannes NOx til nitrogen og 
vann. 

Uforutsigbart med urea
Perkins benytter derimot keramisk 

venter med urea til Steg IV. Inn-
sprøytningstrykk opptil 2.000 bar 
(Scania max. 2.400 bar), effektiv 
motorregulering og doble turboer 
med elektronisk styrt dumpventil 

er også her basisløsninger.
Perkins’ Steg IIIB-ekspert 

Oliver Lythgoe forklarer noe av 
baktanken.

- Urea er svært effektivt, men 
motorene kan gå like godt uten at 
stoffet tilsettes. Det betyr at utslip-
pene avhenger av menneskelige 
faktorer, ikke av teknologien. En 
fører langt unna folk som går tom 
for urea, behøver ikke fylle etter 
for å fortsette jobben. Vi legger 
riktig nok opp til å anvende urea 
for å klare Steg IV, men vil bygge 
opp systemet slik at motoren 
bare leverer halv effekt dersom 
tanken går tom for urea. Og en 
motor med halv effekt yter knapt 
krefter nok til at maskinen kan 
transportere seg selv. Det vil nok 
få føreren til å ta med nok urea til 
arbeidstedet, sier Lythgoe.

Avansert kjemi
Fordi Deutz for få år siden måtte 
gå fra luftkjølte til vannkjølte 
motorer, er også den tyske mot-
orgiganten på banen med Steg 
IIIB-løsninger. Deutz går langt i å 
forklare hva som skjer på molekyl-
nivå, og bygger sine løsninger på at 
høyt forbrenningstrykk og mager 
drivstoffblanding fører til dan-
nelsene av NOx. Ved resirkulering 
av eksosgasser til forbrennings-
kamrene reduseres samlet andel 
oksygen og nitrogenmolekyler, 
som sammen danner disse nitrøse 
forbindelsene. Enkleste måten å 

angripe dette på er å la en eksos-
ventil stå åpen i innsugssyklus eller 
motsatt, ifølge DVERT-teknologi-

-
rensing av sotpartiklene. Resultat: 
Minus 50 prosent NOx og 90 
prosent partikler.

Cummins har jobbet mye med 
etterkjøling, trykkventilstyring 
og resirkulering av eksosgassene, 
sammen med ytterst avansert 
motorstyring og en keramisk reak-
sjonskatalysator for både partikler 
og NOx.

- Systemet krever et utall senso-
rer plassert rundt omkring inne i og 
utvendig på de nye QSB-motorene. 

-
gen liten plass, og betyr små de-
signmessige endringer på maskiner 
for å skaffe monteringsrom nok på 
framtidige maskinmodeller, sier 
kommunikasjonssjef Steve Nen-
dick og penser utslippstemaet inn 
på et nytt spor. 

Større plassbehov
Fordeler og ulemper ved egen- og/
eller eksternproduksjon av motorer 
er nemlig et annet forhold som 
aktualiseres for fullt med innføring 
av Steg IIIB. Phillippe Girard i 
JCB forklarer:

- Egenproduksjon av motorer 
betyr at vi har full kontroll på 
designprosessen av våre egne 
maskinmodeller når de kommer 
med Steg IIIB-motorer.

Alt det ekstra utstyret til sty-

ring, kjøling og for- og etterbe-
handling av eksosgassene krever 
altså mye mer plass enn med da-
gens tilsvarende motorer.

- Det er ikke bare å skifte ut 
motorene på eksisterende modeller. 
For maskinprodusenter med ek-
sterne motorleverandører vil derfor 
denne prosessen bli mye mer kre-
vende, sier Philippe Girard.

Merkbare designendringer
Også tilbakelente Caterpillar ved-
går at det er store designmessige 
utfordringer i vente når de aller 
første maskinene med Steg IIIB-
motorer lanseres i 2011. Og fordi 
motorer fra 174 hk og oppover 
ligger først i startgropa, vil svært 
mange anleggsmaskiner i øvre 
mellomvektklasse komme i nye 
utgaver om halvannet års tid.

- Selv om de nye basismoto-
rene og Acert-teknikken vår i seg 
selv ikke krever mer plass, vil 
etterbehandlingsenheten trenge 
det. Samtidig må den monteres i 
nær tilknytning til selve motoren 
uten å stjele sikt for maskinføre-
ren. Jeg skal ikke motsi deg når 
du påpeker at mange maskiner vil 
måtte bygges i ny designdrakt fra 
2011 for levering etter hvert som 
lagrene av maskiner med nåvæ-
rende motorstandard går tomme, 
sier Robert L. Christmas.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Hemmelig Caterpillars kjeramiske renseenhet 
som ingen andre får kjenne til innholdet av 
før Steg IIIB-motorene slippes i 2011.

Talsmann JCBs Phillippe Girard er talsmann 
for bruk av urea i en kjemisk katalysator for å 
bli kvitt NOx.



ANLEGGSMASKINEN 5-0944

FORSIKRING ANSVARSFORSIKRING

En entreprenør manglet ma-
teriell og leide en maskin fra 

kostnader i forbindelse med 
reparasjonen ble beregnet til 
over en million kroner. Utlei-
ekontrakten ble ikke lest på 
leietidspunktet. Etter at skaden 
hadde oppstått ble kontrakten 
gjennomgått og der sto det at 
det var leiers ansvar å dekke 
ansvarsforsikring på maskinen. 
Dette var en uregistrert maskin 
og det var dermed heller ikke 
forsikringsplikt for eier. Dess-
verre blir utleiekontrakter ikke 
lest godt nok og kan skape 
store problemer for leietaker 
hvis det oppstår en skade. 

-
kringsselskaper nektet å dekke 
kun ansvarsforsikring på en 
innleid arbeidsmaskin. Noe av 
grunnen til dette har vært at 
det er nettopp på ansvarsfor-
sikringen de store skadeutbe-
talingene kan oppstå.  Selska-
pene mente dermed at enten 
burde hele forsikringen dekkes 
hos utleier eller at leietaker 
forsikret maskinen i utleiers 
navn med faktureringsadresse 
til leietaker.

Mange forsikringsselskaper 
har endret denne praksisen og 
en leietaker kan nå forsikre en 
leid maskin med kun ansvars-
forsikring. Derimot hjelper 
dette lite hvis selskapet ikke 
vet at du leier en maskin som 

ikke har nødvendige forsikrin-
ger. Kontrakten må leses nøye 
av leietaker. Deretter må lei-
etaker kontakte sitt forsikrings-
selskap for å avdekke hva 
slags forsikringer han trenger. 
Hva slags type maskin og type 
oppdrag er viktige opplysnin-
ger for selskapet for å kunne gi 
råd om type forsikring som er 
nødvendig.

forskjellige krav til forsikring. 
Noen har dekket både ansvar 
og kaskoforsikring på maski-
nen, noen tilbyr kun kasko og 
noen har ikke forsikring i det 
hele tatt, men overlater dette til 
leietaker. Dette gjør hele bildet 
uoversiktig.

Medlemmer som har MEF 
forsikring kan kjøpe forsikring 
på innleide arbeidsmaskiner. 
Entreprenører som regelmes-
sig eller sporadisk leier inn 
maskiner må ta kontakt med 
sin representant i forsikrings-
selskapet. Ta gjerne med lei-
ekontrakten for å gå gjennom 
hva slags forsikringer som 
dekkes av utleier og hva som 
må dekkes av leietaker. Da har 
du sikkerhet for å være dekket 
forsikringsmessig hvis uhellet 
skulle være ute.

Salgssjef, IF 
I ULF MICHAELSEN
ulf.michaelsen@if.no

En aktuell skadesak har rettet søkelyset mot forsik-

ring på innleide arbeidsmaskiner. Hvis du har be-

hov for å leie inn en arbeidsmaskin, bør du sjekke 

hva slags forsikring den har.

INNLEIE AV
ARBEIDSMASKINER
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Gravemaskiner

Minidumpere

Hjullastere

Telefon: 62 33 06 60   www.hymax.no

- Maskiner fra 800 kg til 8500 kg.
- Markedsleder 4 år på rad!
- Markedets beste garanti!
- Landsdekkende service
- Beste annenhåndsverdi!

Ivareta sikkerheten 
på arbeidsplassen

Mobil: 958 99 701
Fax: 51 85 62 91

john@anleggssystemer.no
www.anleggssystemer.no

Selvreisende kraner

Grøftespuntkasser

Byggegjerder

Salg/utleie

Containere

Fjellsikringsbolter

Daglig leder Stian Holte i Holte Electronics 

AS fortviler etter at permen hans med 

bestillinger på bedriftens nye kabelsøker 

forsvant på Vei og Anlegg. 

Nå ber han alle MEF-medlemmer som deltok på MEFs 
årsmøte på Storefjell høyfjellshotell nylig og bestilte den 
nye kabelsøkeren der, om å snarest melde fra, enten per 
telefon eller epost.
- Permen med alle notater og bestillinger som ble gjort 
under MEFs årsmøte for Buskerud, Vestfold og Telemark 
er ikke å oppdrive etter den store anleggsmessa. Jeg har 
prøvd alle muligheter, men uten resultat, og ser ingen 
annen løsning enn å be alle som bestilte kabelsøker melde 
fra på nytt, sier Stian Holte til Anleggsmaskinen.
Stian Holte nås på telefon 32 73 00 05, eller enda sikrere 
på mobiltelefon 481 20 181. 
Epostadressen er stiaholt@online.no.

ETTERLYSNING

Kabelsøkerne 
som forsvant
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MASKINSTRØM 
LANDEGRENSEN
Tre store anleggsmaskinmesser er gjennomført i løpet av kort tid. 
Først Intermat i Paris, deretter Vei og Anlegg i Oslo og helt nylig 
Maskinexpo i Stockholm, har satt sterkt preg på aktivitetene 
blant både leverandører og maskinentreprenører. Mengder av 
anleggsmaskiner er så godt det lar seg gjøre transportert de tre 
landene imellom for å bli vist fram for tusenvis av potensielle 
kunder. 
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Besøket på Intermat var mer av 
strategisk art enn forretnings-
messig begrunnet.

- Vi tenker en del strategi 
for tida, og vil samtidig se 
hva som rører seg ellers i det 

internasjonale markedet. Vi ser 
jo at det foregår mye omstruk-
turering i leverandørledd rundt 
omkring. Det ryktes en god del, 
sier toppsjefen Knut Tangen.

Han har følge av Glenn 

Mellegaard og Cato Strand som 
styrer i Oslo-avdelingen.

- Fordi vi også feirer ti-års-
jubileum som Kubota-importør 
i år, vil vi gjerne ta den helt 
nye ”6-tonns” beltegraveren 

KX057-4 i nærmere øyesyn, 
sier Mellegaard.

- Maskinen som er utstilt 
her er en prototyp, og kommer 
dessverre ikke til Hellerud-
sletta. Men vi har den i salg 

Ledelsen i Hymax AS tror ikke det går særlig lenge før Norge får sin aller første 80-tonns beltegraver fra 

Hyundai, lik denne som sto utstilt på Intermat i Paris. På kort tid har Knut Tangen & co solgt fem Hyundai-

maskiner på hjemmebane, der det også er registrert økende etterspørsel etter små hjulgående gravemas-

kiner i tillegg til de beltegående.

TOK VORSPIELET PÅ 

INTERMAT

På jobb Cato Sand, Glenn Mel-
legaard og Knut Tangen brukte 

tida godt på Intermat-messa i 
Paris, her oppi en 5-kubikkskuff 

til Hyundais 80-tonner i bak-
grunnen.
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hjemme i Norge fra oktober, 
skyter Strand inn. I likhet med 
mange andre produsenter en-
dres nå modellbetegnelsene 
for å gjenspeile mer eksakte 
maskinvekter. KX057-4 veier 
netto 5,4-5,7 tonn, har 46 hk-
motorisering, er 1,96 meter 
bred og klarer et gravedyp på 
3,89 meter. 

Komfortabel hjemmebane
Brumunddalbaserte Hymax 

maskin- og utstyrsprodusenter; 

Kubota, Hyundai, Venieri og 
Daemo.

- Vi er heldige med leveran-

har stands så å si inntil hveran-
dre. Men vi er rundt og kikker 
på andre også, så det er godt 
å ta en pust i bakken i denne 
5-kubikksskuffen. Den er for 
bruk på 80-tonneren like bak 
oss. Vi tror ikke det går veldig 
lenge før vi ser en slik maskin 
også på norske hender, sier 
Knut Tangen.

De tre har allerede registrert 

den relativt labre besøksin-
teressen denne første av fem 
messedager i Paris. Årsaken 
kjenner alle.

- Vi er likevel komfortable 
med situasjonen hjemme, tross 
merkbart lavere aktivitet i mar-
kedet, sier Tangen, og viser til 
helt nylige salg av en 20-tonns 
hjullaster, tre beltegravere på 
henholdsvis 14, 16 og 30 tonn 
i tillegg til en 6-tonns SSW-
7A hjulgraver, alle Hyundai-
maskiner.

- Sistnevnte er en maskin-

type som etterspørres mer og 
mer. Og når vi samtidig har 
grep om 35 prosent av det nor-
ske minigravermarkedet med 
Kubota, er det liten grunn til å 
klage, sier Knut Tangen.

Bredde hos Volvo
-

senter hadde nyheter på Inter-
mat. På Volvos stand fant vi for 
eksempel beltegraveren ECR-
305CL, en kortrumpet nyhet på 
33,8-37 tonn med 194 hk mo-
tor. Skuffekapasiteten oppgis 
fra 1,23-1,95 m3, mens maksi-
mal svingradius over bakenden 
så vidt er over 1,85 m.

Broderfolket i øst viste også 
rivningsaggregatet EC360Chr, 
basert på den velkjente 

Ny 5,7-tonns Kubota KX057-4 
(prototyp). I salg i Norge fra 
oktober.

Ny 2 Volvo ECR305CL med kort 
hekk, her klar for transport på 
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36-tonns beltegraveren 360CL, 
men grundig bearbeidet i chas-
sis og hytteoppheng til å klare 
21 meters arbeidshøyde med 
god sikt for føreren, godt hjul-
pet av en 12-sylindret motor 
med 279hk/1660 Nm. Maski-
nen er beregnet for arbeids-
verktøy opptil 3 tonn.

Innimellom de mange mas-
kinene fant vi også den nye 
tungvektsgraveren på hjul, 
EW230C på 21-25 tonn, 170 
hk motor, brytekraft 161 kN og 

7,45 m svingradius. Skuffeka-
pasitet fra 0,8-1,5 m3.

Smått og litt større
Bobcat viste to interessante 
gravere for det norske mar-
kedet, 5,5-tonneren E55W på 
hjul, tidligere presentert i An-
leggsmaskinen. Vi viser i stedet 
bilde av den nye beltegraveren 
E80 på 8,3 tonn med svingbom, 
55 hk motor, 460 liter standard 
skuff og transporthastighet på 
opptil 4,6 km/t.

Også Amman Yanmar var 
på plass med en ny svingbom-
mer, men i en langt mindre 
vektklasse. SV20 veier kun 2,2 
tonn og drives av en Yanmar-
motor på 18 hk. Maskinen er 
helt uten rumpe og jobber fritt 
på inneklemte steder så lenge 
bredden ikke er mindre enn 1,4 
meter. Da kan maskinen sam-
tidig grave helt inntil vertikale 

2,27 m.
På Doosans innholdsrike 

stand fant vi et eksemplar i en 
ny serie korthekks beltegra-
vere fra Korea-produsenten. 
DX140R  veier 14,3 tonn, har 
en rekkevidde 8,3 meter og 
motoreffekt på 96 hk. Doosan 
melder om sterk satsing på fø-
rermiljø og reduksjon av utven-
dig/innvendig støy i denne nye 
maskinserien som kommer i tre 
vektklasser.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Rumpeløs Ny 2,2-tonns Amman Yanmar SV20 med svingbom, men 
uten rumpe. Jobber fritt i rom helt ned til 1,4 meters bredde.

Svingbom Ny Bobcat E80, 8,3 tonn med svingbom og 460 liters skuff.Rumpeløs 2 Ny korthekks Doosan DX 140R.
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Svein Grytdal hadde to oppgaver 
på Wirtgens omfangsrike stand 
i Paris, å sette seg grundig inn i 
produsentens vide program av 
knuse- og sorteringsverk, og å 
holde markedet varmt for nye og 
gamle kunder.

- Jeg gikk over til Wirtgen 
1. februar, og jobber nå hjem-
mefra ettersom Wirtgen Norge 
holder til i Sande i Vestfold. Det 
er svært positivt å få kontakt med 
norske kundegrupper her i Paris 
hvor hele spekteret fra Wirtgen 
er samlet på ett og samme sted, 
selv om vi egentlig ikke har noen 
rendyrkede nyheter å vise fram, 
sier Svein Grytdal.

Det er svært sjelden kjøpere 
av knuseverk overtar maskineriet 
slik det presenteres. Som regel 

-
sjoner etter kundenes ønsker og 
behov. Fast fjell er ikke ensartet, 
og bruken av de ferdige pukk- og 
grusproduktene varierer fra sted 
til sted, og fra anlegg til anlegg.  

Anleggsmaskinen var på Wirt-

plass på baldakinen over utstil-
lingsområdet for å stimulere både 
trette føtter, hjerne og gane. Gryt-
dal går omgående inn i tekniske 

det brede utvalget av knuse- og 
sorteringsverk han nå represen-

terer. Sven Erik Sønsthagen hos 
Pon var med i kraft av vervet 

mindre Intermat-besøksgrupper 
fra Norge. Der fantes folk fra 
bransjene pukk- og grus, maski-
nentreprenørdrift og gjenvinning.

- Vi har en Mobirex slagknuser 
fra Wirtgen fra før, og vurderer 
anskaffelse av et verk til, sier 
Edgar Dønåsen i BA Gjenvinning 
AS.

Svein Grytdal vurderer det 
totale markedet for knuseverk i 
Norge til mellom 30 og 40 per år. 
Selv regner han med å kunne le-
vere rundt 8 til ti verk fra Wirtgen.

- Normalt er etterspørselen 

-
tuasjonen er for tida den aller stør-
ste utfordringen. Totalt ser bildet 
positivt ut for Kleeman-gruppen 

å stå på. Nå mener jeg å ha fått et 
enklere og derfor bedre produkt 
å jobbe med. Og tegn tyder på at 
det begynner å løsne i markedet 
hjemme også. Jeg registrerer sam-
tidig at de andre leverandørene av 
knuseverk ikke har stort å by på 
av nyheter her nede de heller, sier 
Svein Grytdal.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

En av pukk- og grusbransjens erfarne ringrever, Svein Grytdal, inviterte norske 

kunder på Intermat-besøk til kaffe og fagprat i forbindelse med overgangen 

fra mange års salgsarbeid for Ankerløkken Maskin til salgslederjobben hos 

Wirtgen Norge.

KAFFESLABRAS

HOS WIRTGEN

Fin stemning Trond Musdalslien (Anlegg Øst), Åge Haverstad (Haverstad AS), Edgar Dønåsen (BA Gjenvinning) og Sven Erik Sønsthagen 
(Pon) søkte sammen på Wirtgen-standen der Svein Grytdal (bak) sto for serveringen.
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Anført av daglig leder Ole Marius 
Rosendal i Rosendal Maskin AS 
overvar en bred fellesdelega-
sjon fra Rosendal-gruppen den 
internasjonale debutvisningen av 
både Moxy-, Bobcat- og Doosan-
maskiner på ett og samme sted på 
Intermat.

- Her er stemningen høy. Vi 

har veldig stor tro på det samlede 
maskinspekteret vi representerer 
hjemme i Norge nå.

JCB var absolutt til stede også, 
men de holdt til utendørs og viste 
den nye kortrumpegraveren 8065 
RTS. Denne skulle også skipes for 
visning på Vei og Anlegg.

Thomas Johnsebråten fra Al-

bert Kr. Hæhre var også på plass. 
Han er fagansvarlig for Moxy hos 
Hæhre, og ble kun omtalt som Mr. 
Moxy i Paris.

Hele verden
Interessen for framtida for Moxy-
dumperne, som nå leveres i 
Doosan-rød farge, var upåklage-

lig. Under lakken er de jo som 
før, norskproduserte og med stor 
markedsandel, sier han.

- Vi har over 50 leddstyrte 
dumpere i stallen, med kolossal 
overvekt av nettopp Moxy. Fra 
vårt ståsted ser vi kun positivt på 
at Doosan er inne i Moxy.

Mye fordi markedssituasjonen 

DOOSAN-DEBUT

For første gang ble den norskbygde Moxy-dumperen vist 

internasjonalt i rød Doosan-farge. Rosendal-representanter var 

selvsagt til stede.

I PARIS
Helge Kristiansen, Ole Marius Rosendal, ”Mr. 
Moxy ”Thomas Johnsebråten, Thomas Myr-
vang, Johnny Lauritzen og Jan Roger Lindseth 
og en Doosan-rigget Moxy MT41.
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med overtakelsen er betraktelig 
styrket med hensyn til forhandler-
dekning ellers i den store verden.

- Tilgangen til Doosans nett-
verk av forhandlere har en sterk 
effekt. Nye markeder åpner seg 
i land og regioner i for eksempel 
Midt-Østen, Afrika, Saudi-Arabia 
og Emiratene, markeder der Doo-
san for lengst har en sterk posi-
sjon og bredt forhandlernett fra 
før, sier Ole Marius Rosendal.

Mer dumper-nytt
Moxy har for tida 120 ansatte og 
produserte i fjor 280 maskiner. 
Men etterspørselen på verdens-
basis har generelt sett blitt kraftig 
redusert det seneste året.

- Men med i alt 230 forhand-
lere rundt omkring i verden ser vi 
likevel svært lyst på framtida for 
Moxy Doosan-dumperne, sier Ole 
Marius Rosendal.

Men hard konkurranse slipper 
ingen ikke unna. Bell viste pro-
totypen på den nye 41-tonneren 
B45D, en maskin som er bygget 
på grunn av etterspørsel i ver-
densmarekdet. Maskinen har en 
15,9 liters V8-motor fra Mercedes 
som yter inntil 644 hk/2.800 Nm. 
Nykommeren er ikke ferdig testet 
ut, og skal kjøres i England fram 
mot høsten før produksjon kan 
starte. Bell viste også B40D mark 
VI, en maskin som også kunne 

besiktiges på Vei og Anlegg.

Hvite italienere
En annen og noe ukjent konkur-
rent er de italienskbygde, hvite 
Astra-dumperne, som i Norge 
forhandles av Rishaug Anleggs-

størrelser fra rundt 25 til 40 tonn. 
Nyeste variant er 28-tonneren 
ADT30D med Iveco-motor og 
volumkapasitet på 17,6 m3. En 
Astra-dumper er ifølge Rishaug 
Anleggsmaskiner levert for ordi-
nær drift i Norge.

Komatsu viste sin seneste 
leddstyrte HM250-dumper med 
24 tonns kapasitet, tilsvarende 
14,7 m3. Maskinen er motorisert 
med 311 hk. Komatsus egen 
forklaring på det kantete designet 
i front skyldes fortsatt bruk av stål 
i stedet for plast, et lettere mate-
riale andre produsenter bruker i 
sine avrundede fronter. Komatsu 
mener bruk av stål i fronten har 
brukerfordeler de ikke vil bytte 
bort.

Komatsu viste for øvrig en ny 
rumpeløs 8,6-9,4 tonns hjulgraver 
PW98MR-6 med skuffealter-
nativene 70-280 liter. Ny var 
også hjullasteren WA100M-6 fra 
6,8-7,1 tonn avhengig av skuffe-
varianter fra 1,0-1,8 m3. Standen 
var toppet med doserprototypen 
D65EX-16 på 21 tonn med 

Komatsus eget Sigma-skjæreblad 
som på denne maskinen måler 
3,4x1,4 m.

Fransk løsning
Mecalac, i Norge representert ved 
Norman Olsen Maskin AS, gikk 
av med seieren som Intermats 
mest innovative nyhet, også for 
miljøet. Hjulgraveren 12MTX 
Hybrids dieselmoter yter 69 hk, 
mot 95 i den tilsvarende rene 
dieseldrevne varianten. I MTX-
versjonen er forskjellen utliknet 
med en elektrisk generator som 
leverer effekt når det trengs ut 
over de 69 dieselhestene. Fordi 

dette i ordinær drift stort sett er 
nok, skånes miljøet for unødige 

i en større dieselmotor, heter 
det i begrunnelsen. Om og når 
maskinen kommer i salg i Norge, 
gjenstår å se.

Caterpillar hadde ut over den 
nye beltegraveren 314D intet 
vesentlig nytt å by på i Paris, men 
satte mye fokus på videreutvikling 
av hybridløsningen på bulldoseren 
D7E de viste allerede i Las Vegas 
i fjor.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Astra ADT40 og helt nye ADT30D med midjestyring.

Ny HM250 midjestyrt dumper fra Komatsu.

Cats David Cusac forklarer hybriddriften på doseren D7E.

Mecalac 12 MTX Hybrid.
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FESTDAGER PÅ H
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Til tross for rundt 4.000 færre besøkende enn for tre år siden og 

til tider ganske ugreie værguder, var det mye optimisme å spore 

blant både leverandører og besøkende under Vei og Anlegg på 

Hellerudsletta. Flere utstillere noterte seg for større messesalg 

enn de faktisk hadde forventet, og lørdagen ble den helt store 

publikumsdagen med over 7.000 innenfor portene.

HELLERUDSLETTA

Høyt oppe  Foto tatt fra messas høyeste lift, fra AJ Maskin AS.
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Sammen gjør vi Case-merket mer slagkraftig i Norge, sier Inger, Christian og Owe Beck. Tor Skjetne (t. h.) skal betjene Midt-Norge.

Svein Olav Arnesen og prototyp på ABS (Take-
uchi) TB1160W.Roar Skryseth med Grundodrill 4X.

NYSMURT  
CASE-MASKINERI
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Nyslått Case-importør Beck Maskin AS og trøndelagskompanjong 

Skjetne Maskin AS passet på å ha stand vis á vis hverandre på 

Hellerudsletta. Og i nord holder Dagenborg Maskin Case-fortet 

som før.

Ved å stille ut skulder ved skulder 
oppnådde de to Case-aktørene 
maksimal markedsføringseffekt 
overfor publikum, både for Case 
og maskinmerkene de ellers er 
forhandlere av.

- Det er en trend i markedet 

-
merker enn bare ett. Både vi og 
Skjetne Maskin er i en slik situa-
sjon, sier veteran Owe Beck. Og 
lite tydet på at interessen for Case 
er svekket etter omorganiseringen 
av salgsnettet. Særlig lørdag var 
det ekstra tett av folk på standen, 

der også Christian og Inger Beck 
ordnet køene for dem som ville 
inn i maskinhyttene.

- Alle Beck’er små gjør en stor 
å, humres det inne fra mengden.

- Det er klart vi står overfor 
en del utfordringer, i og med at vi 

samme størrelse som faktisk kon-
kurrerer med hverandre. Men det 
er alltid forskjeller mellom maski-
nene, og kundene har ulike behov. 
Poenget er å velge ut rett maskin 
til rett oppgave, sier Christian 
Beck. Tor Skjetne sikret også kon-
takter med messebesøkende fra 

de midtre landsdeler. Med base i 
Trondheim kortes Case-avstanden 
mellom Oslo og Tromsø ned, 
der Dagenborg Maskin fortsetter 
ufortrødent med salg av samme 
merke på uavhengig vis, slik det 
har vært i årevis.

- Ordningen vi har nå betyr en 
langt mer slagkraftig organisasjon 
for Case på landsbasis, både på 
salg og service, sier Tor Skjetne.

Tyngre fra ABS
ABS Maskin AS viste en kom-
plett maskin- og utstyrspark. 
Sakte, men sikkert øker nå ABS-

graverne i størrelse, mer kjent 
som Takeuchi i verden ellers, 
ifølge Svein Olav Arnesen. Mest 

på hjulgraveren TB1160W på 
15,4 tonn, den hittil tyngste mas-
kinen den japanske produsenten 
noensinne har utviklet. Maskinen 
kommer med fast bom, et sikkert 
hint om Takeuchi nå tenker større 
tonnasje. TB1160W er motorisert 
av Isuzu (128 hk), og er god for 
hele 40 km/t transporthastighet. 
Tre sett ekstra hydraulikk, ditto 
støttelabber og frontskjær med 
hengerfeste blir standard. Det er 
uvisst når maskinen kommer i 
produksjon, men trolig i løpet av 
året.

Fra no-digspekteret viste ABS 
Maskin helt nye Grundodrill 4X, 
ikke større enn at den kan fraktes 
på en bilhenger, og beregnet for 
inntil 100 m løsmansseboring for 

Petter Sørensen og Hilde Jacob-
sen Lund med reintroduksjon av 
Kawasaki hjullastere.

Henrik Anholt foran 
ZX259W-3.

Bell B40D med behagelig 
fjæring.
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www.botneskilt.no

Service...
Vår målsetting er å være best i markedet på service. Service betyr ikke at vi bare
skal ha en hyggelig sentralbordstemme. I Botneskilt betyr service at vi setter 
dere som kunde i høysetet og at vi hele tiden gjør vårt ytterste for at dere 
får riktig vare til rett tid, rett sted og til rett pris. 
Vi i Botneskilt er til for deg – og du skal kunne stole på oss! 
Vi yter mer!

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss!
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Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 06 66 00/941 SKILT, Faks 33 05 34 80, post@botneskilt.no Glenn

kabler eller rør opptil ø200 mm. 
Riggen er selvforsynt med alt 
unntatt spylevæske, og boringen 

-
stre/høyre-system fra førerplassen.

Ny Bell-fjæring
Nanset Standard viste seneste 
versjon av Bell B40D med 
gasshydraulisk og elektronisk 
styrt demping sammen med full 

en enklere, mekanisk løsning. 
Ifølge salgssjef Henrik Anholt 
reduseres kroppsvibrasjonene for 
føreren med inntil 66 prosent. På 
stand var også ny Hitachis ny-

este materialhandler ZX250W-3, 
28 tonn, 164 hk Isuzu-motor og 
rekkevidde på 12,8 meter; 14,3 
meter i høyden. Maskinen inngår 
i en serie på seks fra 25-36,5 tonn. 
Ifølge Anholt lagerføres samtlige 
nå i Europa.

Motorsalg har nylig sikret seg 
agenturet på Kawasaki hjullas-
tere, og messedebuterte med nye 
90ZV. Ifølge daglig leder Petter 
Sørensen hadde maskinmerket 
godt grep i Norge inntil 1960-tal-

tiår før gjensynet på Helleruds-
letta. Kawasaki er anerkjent  blant 
annet for hydraulikken, og storle-

verandør av slikt til mange mas-

napp i agenturet via et japansk 
handelshus.

Rendyrket Kobelco
Rishaug Anleggsmaskiner AS 
kan igjen levere en rendyrket 
Kobelco-merkevare i form av 
store bygge- og fagverkskraner. 
Nyheten sprang på Vei og Anlegg, 
der salgssjef Martin Fusche kunne 
se fram til å blant annet å dekke 
behovene i et økende marked for 
montasje av vindmøller. Signa-
turene på leverandøravtalen med 
Kobelco er så å si ikke tørre ennå.

- Dette har vi stor tro på. 
Vi holder til midt i smørøyet i 
forhold til de største vindmølle-
prosjektene som utredes, og dette 
er kraner midt i blinken for gigan-
tmontasjer, sier Martin Fusche, 
som for øvrig er godt fornøyd 
med salgsutviklingen av New 
Holland Kobelco anleggsmaski-
ner også.

- Hittil i år har vi solgt 51 
enheter. Vi registrerer stor inter-
esse og økning i aktivitetsnivået. 
Vi har ingen nye modeller her på 
Hellerudsletta, men ser fram til å 
by på New Hollands helt nye hjul-
lasterserie fra høsten av.
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www.botneskilt.no

Kalkulasjon og prosjektledelse...
Vår kalkulasjon- og prosjektavdeling består av personer med lang og solid erfaring fra veiprosjekter. Under kalkulering
er vårt hovedmål å gjøre deg som kunde konkurransedyktig. Når dere har vunnet anbudet er vårt mål å føre 
dere trygt gjennom prosjektet. Vi kan love dere at: Vi i Botneskilt har kontroll hele 
veien og vi planlegger sammen med dere hvordan vi skal gjennomføre et prosjekt. 
Vi planlegger til punkt og prikke hvordan, hvor, hva og når de forskjellige leveran-
sene skal leveres, slik at prosjektet holder sin fremdrift. Vi skal opptre 
profesjonelt og du som kunde skal være fornøyd med ditt valg. 

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss!

StephenArve
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-
leggsmaskinførere og en for 
anleggsreparatører, og har derfor 
et bra utvalg maskiner til rådighet. 
Men kompressor hadde de ikke i 
stallen fra før.

behovet for en kompressor ved 
skolen fordi den også har spreng-
ningsfag på timeplanen. Derfor 
valgte vi å gi bort et eksemplar, 
som jo er helt nødvendig når det 
bores for sprengning, sier Hans-
Ronald Hohlweg med 13 års 
fartstid i Kaeser Kompressorer 
AS. De undervisningsansvarlige 
ved skolen er kjempefornøyd med 
gaven.

- Den skal inngå i den faglige 
opplæringen på linje med de øv-
rige maskinene. Tilbudet til elev-
ene forbedres betraktelig, takker 
klassestyrer Freddy Brennholt.

Tjuvstart
Selv om overrekkelsen var lagt til 
Vei og Anlegg, var kompressoren 
på langt nær ukjent for elevene, 
som i seks uker allerede hadde 
jobbet med å sette 1995-modellen 
med 750 timer på telleren i skik-

Hans-Ronald Hohlweg legger 
ikke skjul på markedsføringsef-
fekten.

- Dette er selvsagt god reklame 
for Kaeser. Jeg bruker heller 
40.000 kroner på denne måten 
enn å bruke samme summen til en 
annonse i en avis, sier han, og ser 
bare en eneste mulig konsekvens i 
kjølvannet av stuntet.

- Nå blir jeg kanskje kontak-
tet av andre skoler også, men er 
forberedt på å hjelpe til så godt 

jeg kan dersom det kommer hen-
vendelser, sier Hohlweg.

Motorbytte
Salgssjefen hadde også med en 
kompressornyhet på Helleruds-
letta. M200 leverer 20 m3/min 
og drives nå av en Cat-motor, 
noe Kaeser sentralt mener har et 
fortrinn framfor Deutz-drift med 
tanke på de store internasjonale 
markedene.

- Caterpillar veier tungt i 

kunder i andre sammenhenger 
også. Overgangen til Cat-motor 
er jo ingen ulempe her i Norge 
heller, tror Hohlweg, som dessu-
ten er leveringsklar med 25 m3-
kompressoren M250, også den 
med Cat-motor.

Og kompressormarkedet ser 
ut til å klare seg bra gjennom den 

har ifølge Hohlweg hittil i år solgt 
31 brukte kompressorer og litt 
over 50 nye, hvorav Bautas har 
tatt hånd om 30 enheter.

TRYKKLUFTGAVE
TIL SOLØR
Markedsføringsstunt eller ei, Kaeser-salgssjef Hans-Ronald Hohlweg benyttet 

Vei og Anlegg-anledningen til å gi bort en M56 kombikompressor til Solør 

videregående skole avdeling Våler.

Hans-Ronald Hohlweg og Freddy Brennholt til venstre. 
Alle øvrige er elever og lærerkrefter ved Solør vgs avd. Våler.
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TEMA UTSTILLINGSVÅREN

I alle fall ikke hvis vi skal tro 
Volvo Maskins tallmateriale og 
statistiske data fra det seneste 
ugreie vinterhalvåret med 560 
solgte maskiner i siste kvartal 
2008 (1.215 i 2007) og 387 
i inneværende års første tre 
måneder (858 i 2008).

Administrerende direktør 
Jon Vislie i opplyste på pres-
sekonferansen i forbindelse 
med Vei og Anlegg at mens det 
totalt ble solgt 3.304 maskiner 
i Norge i 2008, en nedgang 
på 10 prosent, er selskapets 
markedsandel uforandret for 
viktige maskintyper. 118 hjul-

gravere tilsvarer en markeds-
andel på 47 prosent, mens 367 
solgte hjullastere over 12 tonn 
av i alt 511 tilsvarer en andel 
på 72 prosent.

- Vi solgte også 288 belte-
gravere under 12 tonn, og 188 
i den tyngre klassen. Andelene 
er omtrent som før, sa Vislie.

Ingen forskyvning
I et større perspektiv har 

-
sekvenser for Volvo Con-
struction Equipment (VCE). 
Internasjonalt er antall ansatte 
redusert til 20.000, og virk-

Nedgangen i salget av nye maskiner fjerde 

kvartal 2008 og første kvartal i år har ikke gitt 

merkbare forskyvninger i markedsandeler de 

aller største leverandørene imellom.

MARKEDSANDELENE
HOLDER STAND
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somheten kraftig omorganisert. 
Lagerholdet er redusert med 
20 prosent, og selskapet har 
satt sterkere fokus på kontant-
strømmen.

- Men det er lagt vekt på å 
beholde all spisskompetansen, 
understreket visepresident 
Anders Barreng i VCE, og 
vedgikk rett ut at siste kvartal 
2008 var det svakeste i selska-
pets historie med 39 prosent 
nedgang, og 24 av 60 dager 
uten produksjon i perioden.

- Men markedsandelen vår 
på verdensbasis står også fast, 
framholdt Barreng.

Så langt vi tolker signalene 

maskinleverandørene her til 
lands, står også deres markeds-
andeler ved lag.

En slags konklusjonen er 

dermed klar. Finanskrisen har 
ikke ført til merkbare posi-
sjonsforskyvninger fra større 
til de mange mindre og langt 

Byrdene som følger i kjølvan-
net av den økonomiske unn-
takstilstanden er med andre ord 
jevnt fordelt over hele leveran-
dørnettet.

Lite nytt
Caterpillar stilte med godt 
over 20 maskiner. Bare de to 
8-tonns beltegraverene 307D 
og 307 CR kunne betegnes 
som relativt nye, sammen med 
938-hjullasteren i H-serie. 

mange modellbetegnelser på 
gravemaskinene er blitt mer 

-
nasje. Det forventes imidlertid 

at Caterpillar kommer sterkere 
med nye basismodeller i takt 
med innføring av Steg IIIB-
motorer fra og med 2011.

Blant Volvos 30 maskiner 
sto den nye rivningsmaskinen 
EC460CL UHR, ny hjullaster 
L50F og hjulmaskinen E160W, 
de to siste sammen med fulle 
tilbehørspakker fordi Volvo 
mener maskinenes allsidiget 
og mange bruksmuligheter bør 
komme for en dag. En hjulgå-
ende EW180 rivningmaskin 
med vinklet hytte ustyrt med 
klype erstattet den ditto nye 
EW210 fordi NCCs eksemplar 
med pigghammer ikke kunne 
tas ut av drift under rensk i 
tunnel.

Kina er med
Det skjer en del i Asia også. I 

påvente av varslede maskin-
nyheter fra kinesiske Liugong 
viste Hako Maskin AS nye 
Sumo ZY 28-9 fra samme land, 
en 2,8 tonns minigraver i nytt 
design som dermed komplet-
terer eksisterende maskinserie 
fra 1,9-3,5 tonn.

Fra høsten av har trolig 
selger Tom Lillestrøm og kom-
pani også tilgang på Liugongs 
to nye hjullastere, CLG 816G 
på 5,6 tonn, parallellføring, og 
med Yanmar motor og 0,8 m3 
skuffe, samt den mye større 
CLG 835 III på 13,3 tonn, 1,9 
m3 skuffe, også den med pa-
rallellføring, ny og mye bedre 
støydempet hytte og 160 hk 
Cummins motor. Også et par 
nye gravemaskiner i mellom-
klassen er i vente fra Liugong 
dette året.

1 Tom Lillestrøm med ny Sumo ZY28-9.

2 Stig Tore Sørum ved Cats rumpeløse 8-tonner 308D CR. I 
Bakgrunnen hjullasteren 938 i H-serien.

3 Synet av en Volvo E160W utstilt med alt av tilbehør kan minne 
litt om et slagskip forfra.
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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

Hellerudsletta under navnet In-
truder, etter langt over to år med 
utviklings- og testinnsats i regi av 
fabrikken på Bryne. Bakgrunnen 
er meldinger fra markedet om 
tungvinte tannskift og ønsker om 

forbedringer.
- Det hele startet i et HMS-

perspektiv. Derfor tok vi utgangs-
punkt i den velprøvde enbolts 
vendbare tanna vår, omkonstru-
erte den og gjorde det mulig å 
skifte ut bare spissen. Kostnadene 

blir lavere, og tannskiftet mye 
raskere. Sidekrefter tas opp av 

får strekk. Levetiden er nå opptil 
5.000 timer, mot bare 150 timer 
tidligere før   

tanna måtte snus. Spissen skif-
tes raskt. Glem sveising og kraf-
tige bolter. Systemet er beregnet 
for maskiner fra 25-50 tonn, lyder 
Ole Horstad i KVX skjematiske 
gjennomgang.

Helt shimsfri
Klepp Mek, KVXs samarbeids-

partner på skuffer i Intruder-
prosjektet, har nå komplettert 
sin shimsfrie hurtigkoplingsserie 
med egenutviklet dobbeltvirkende 
sylinder som låser i henholdsvis 
over- og underposisjon til hver 
side. Den siste modellen dekker 
maskiner fra 30-55 tonn, mens to 
tidligere utgaver spenner fra12-30 
tonns maskiner.

Volvo Maskin har valgt Ste-
elwrist som førstevalg på tiltro-
tatorer. Ole Kristian Rustan har 
representert Steelwrist i Norge i 
halvannet år, og er selvsagt svært 

Tradisjonen tro stilte en rekke utstyrs- og tilbe-

hørsleverandører sterkt opp på Vei og Anlegg. Blant 

annet viste KVX et helt nytt bolt-on tannsystem for 

gravemaskinskuffer.

KVX VISER TENNER
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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

tilfreds med utviklingen selv om 
han ennå ikke vet hva Volvo-
avtalen betyr direkte for hans 
representasjon. Steelwrists leve-
ringsprogram dekker maskiner 

modeller. 

Rendyrket OilQuick
OTS Trading viste en liten, men 
etter sigende ganske stor nyhet 

leverer utelukkende under mer-
kenavnet OilQuick. Samarbeidet 
med Indexator er betydelig spis-
set. Systemet bygger på noe repre-
sentanten Åke Sonerud kaller et 
sandwich-system, som innebærer 

nødvendig tidsbruk ved omstillin-
ger på ned mot bare ti sekunder. 
Basis er at tiltrotatorer knyttes til 
graving i sprengmasser og stein 
i rundt 90 prosent av den totale 
maskintiden. Det rendyrkede 
Oilquick-navnet hadde premiere 
på Vei og Anlegg, ifølge Sonerud, 

for maskiner fra 5-30 tonn.

Flytter kontrollen
Maskin & Konsult presenterte 
sitt nye svenskutviklede SVAB 
maksinstyringssystem, som blant 
annet innebærer at pedal- og 
håndtakregulert framdrift- og 
svingmanøvrering av gravemaski-

-
trollert elektronisk proporsjonal 
håndstikkestyring, inkludert en 
boks med mikroprosesseorer. 
Originalmonterte håndstikker 
erstattes med L-8 stikkene. Be-
tegnelsen L-8 er knyttet til en 
kvinne med navn Lotta som har 
vært tungt inne i prosjektet. Ifølge 
Erling Ånesland kan så å si alt av 
kontroll- og manøverfunksjoner 
koples til trykknapper, brytere og 
dreiehjul på de nye stikkene.

Ånesland ramser opp utstyr 
som tiltrotator, sorteringsgrabb, 
hjulstyring, planeringsskjær, 
leddet bom og så videre. Hver 
håndstikke kan utstyres med kon-

trollfunksjoner etter behov.   
Maskin & Konsult viste også 

en kombinert grøfteskuff med 
hydraulisk drevet børste, der 
operatøren kan feie fram ømtåle-
lige rør og kabler i dype grøfte-

bakover og så grave dem ut ved 

størrelser. Ny var også en Pallari 
KL-110 klippsaks for trevirke 
ment for bruk ved gjenvinnings-
stasjoner, og tilpasset maskiner fra 
15-25 tonn.

På Hellerudsletta
ISVEIN ERIK MADSSVEEN
IRUNAR F. DALER

3 Magne Oma hos Klepp Mek er nå helt shimsfri.

4 Tiltrotatorene fra OTS Trading er nå rendyrket OilQuick, forteller Åke Sonerud.

1 Ole Horstad og Egil Kverme introduserte nye Intruder tannsystem.

2 Einar Ånesland med overdimensjonert L-8 håndstikke. 
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MEF HAR ORDET

FYLKENE HAR
UTFORDRINGENE
OG FÅR ANSVARET
Mange av MEFs medlemsbedrifter var nylig til stede med både 
ledelse og en del ansatte på Vei og anleggsmessen på Hellerud. De 

alle føler de ble godt mottatt. Vi i MEF er veldig bevisste på at vi er 
til for medlemmene, og vi ønsker å gjøre en så god jobb som mulig 
for dere. Det er hyggelig å stå på stand og kunne presentere en del 
av organisasjonens virksomhet og tilbud og få tilbakemeldinger fra 
dere som har anleggsbransjens alle utfordringer i hverdagen. 

Rekruttering er en av disse. Opplæringskontoret for anleggs- og 
bergfagene (OKAB) var også representert på MEF-standen. OKAB-
konsulentene rundt om i landet gjør en meget viktig og god jobb 
med å bistå dere i bedriftene ved å skaffe fram og følge opp lærlin-
ger. De som representerte OKAB og de videregående skolene på 
MEF-standen var, som tidligere år, meget gode ambassadører for 

-
bransjen som framtidig arbeidsplass. Jeg vil med dette takke både de 
som deltok på MEF-standen og alle dere som besøkte den for deres 
bidrag til god stemning og hyggelige samtaler. 

MEF har arbeidet lenge for å påvirke innholdet i – og senere realise-
ringen av – regjeringens tiltakspakker. Vi har i disse dager en spør-
reundersøkelse ute til alle landets ordførere om hvordan de bruker 
tiltaksmidlene. Resultatene av denne og andre undersøkelser som vi 
gjør – blant annet til medlemsbedriftene om kapasitet og forventnin-
ger – vil vi presentere 18. juni for media, politikere og andre med 

-
virke utviklingen i den retning vi mener er riktig.

Revidert Nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen ble lagt fram 
15. mai. Den hyggelige stemningen fra messen er bleknet, og vi er 
over i den utfordrende hverdagen. En gledelig nyhet er at permit-

dagpenger selv om man ikke er mer enn 40 prosent permittert – tid-
ligere var grensen 50 prosent. Det blir også enklere å rullere permit-
tering.

MEF er skeptisk til forvaltningsreformen der fylkene fra årsskiftet 
2009-2010 overtar ansvaret for 17 200 kilometer riksveg og 78 fer-
gesamband. Regjeringen foreslår å ekstrabevilge 6,9 milliarder kro-
ner til fylkene i denne saken, en milliard kroner mer enn det staten 
bruker på disse vegene i 2009. Jeg håper at disse midlene blir brukt 
til det de er ment for, å forbedre vegstandarden, selv om de i liten 
grad er øremerket. Og for anleggsbransjen som skal gjøre jobben, 
er det viktig at konkurransen om jobbene blir lik og rettferdig over 
hele landet selv om fylkene nå overtar ansvaret.

Ha en god sommer! 
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MESSER OG KONFERANSER 2009
3. - 6. juni: Elmia Wood
Jönköping, Sverige 

5. – 6. september: Anleggstreff 
Halden

11. - 13. september: Dyrskun
Seljord

25. - 27 september: Loen-dagene
Anleggsmesse, Hotel Alexandra
Arr. MEF  
3. november: Oslo-konferansen 
Thon Hotel Opera, Oslo
Arr. MEF

26. november: Fjellsprengningsdagen
SAS hotellet, Oslo
Arr: NJFF

2010
20. - 21. januar: Anleggsdagene 
Gardermoen

3. – 4. mars: Avfallsdagene
Holmekollen Park Hotel 

19. – 24. april: Bauma
München

4. – 6. juni: MEFA 2010 
Stavanger

9. – 12. juni: Bergmekanikk i Norden, 2010”
Kongsberg 

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

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

Regionturen høsten 2009
27. september. Turen går til Slovenias hovedstad Ljublana. Vi har eget 

Deler av fredagen vil gå med til fagseminar, med bedriftsbesøk i 
middelhavsbyen Trieste i Italia. Det vil bli en båttur på Middelhavet 

Planica og Kranska Gora. Invitasjon med bindende påmelding 
kommer i slutten av juni. Vi har reservert 110 plasser, og anbefaler 
dere om å være tidlig ute med påmeldingen.  Først til mølla….

Plakett for 25 års medlemskap
Hedersbevisninger utdeles i forbindelse med MEF-arrangementer 
eller i forbindelse med regionkontorets reisevirksomhet. Ola 

en særdeles sprek 78 åring!
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NORGE
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Region Sørøst

Diplomer for god innsats i avdelingsstyrene

1 Torleiv Inge Kili ble 
takket for god innsats i 
avdelingsstyret i Vestfold 
gjennom fem år. 

2 Buskerud avdelingens 
leder Per H. Stokke takket 
Ståle Ludvigsen for god 
innsats gjennom seks år.

3 Buskerud avdelingens leder 
Per H. Stokke takket Jan 
Hvambsal for god innsats 

Opplæringskontoret

Lærlingsamling
23. – 24. april samlet vi alle lærlingene fra Vestfold, Buskerud og 
Telemark som skal ta fagprøve i løpet av 2009. Den første dagen 
av samlingen gikk vi gjennom en del temaer og problemstillinger 
som er aktuelle til fagprøven. Andre dagen gikk med til praktisk 
arbeidsstikking. Lærlingene jobbet målrettet begge dagene, og nivået 
var høyt.

Henrik Brekkling fra 
Rolf Grohs AS
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Region Nord

Medlemstreff i Saariselkä
Avd. Finnmark hadde treff for medlemmer og leverandører i 
Saariselkä 27. – 29. mars.
25 personer deltok i møte og de fellesaktiviteter som avdelingen 
hadde. Mange benyttet muligheten til å kjøre scooter til og fra dette 

km gikk fort unna. Til neste år vil avdelingen vurdere tur til Levi.

Høsttreff i Finnmark
Høsttreffet blir i Alta (Rica Hotel) 2. – 4. oktober. Dette blir i 
samarbeid med NLF. Arrangementet blir slik det har vært de 
siste årene med leverandørkveld på fredag. Fagtema lørdag og en 
bowlingkonkurranse på lørdag ettermiddag. 

MEF-kurs i ny plan- 
og bygningslov
Den nye plan- og bygningsloven som Stortinget 

nylig har vedtatt, får også stor betydning for ram-

mevilkårene ved gjennomføring av anleggspro-

sjekter. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 

vil derfor allerede i høst tilby kursing i den nye 

loven.

Selv om lovverket i første rekke er innrettet mot byggenæringen, 
inneholder det også en ny byggesaksdel som går rett inn i virk-
somheten i anleggsbransjen. Derfor anbefaler MEF at medlemsbe-
driftene benytter seg av det interne kursopplegget, som er spesielt 
rettet inn mot denne delen av loven.

Nytt i lovens byggesaksdel er et nytt søknadssystem, strengere 
krav til kontroll, krav om mer uavhengig kontroll, klarere ansvar 
og nye godkjenningsområder.

- Det er viktig at MEF’s medlemsbedrifter er godt forberedt når 
den nye loven trer i kraft, sier spesialrådgiver Finn N. Bangsund til 
Anleggsmaskinen. MEF vil derfor tilby éndagskurs.

- Tre kurs er allerede satt opp til høsten, og vi vil straks sette 

Nye forskrifter til loven vil bli sendt på høring om kort tid. 
Lovens byggesaksdel er planlagt å tre i kraft allerede 1. juli 2010, 
avhengig av framdriften i Kommunal- og arbeidsdepartementets 
forskriftsarbeid. Mange private kursinstitusjoner kommer til å tilby 
kursing, hvor både pris og kvalitet er svært varierende, minner 
Bangsund om.

- Vi anbefaler derfor medlemmene våre å velge MEFs kurs-
opplegg, som er tilrettelagt for bedriftene i anleggsnæringen og 
de behovene våre bedrifter har. Vi kan også stille opp på regionale 
medlemsmøter dersom det skulle være behov for det, sier Finn N. 
Bangsund. 

MEF- skolen

Velkommen som utstiller til

Loendagene 2009
27. - 29. september

Vestlandets største fagsamling 
for anleggsbransjen

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

Lørdag
Kl 11.00: Populærforedrag 
“Kreativ energi” v/Lasse Gustavson, den svenske 
brannmannen som ikke ville dø
Kl. 15.00: “Livet som operagründer” v/operasjef 
Kari Pavelich i Opera Nordfjord. Sanginnslag
Stordans med dansebandet Britannia fra Molde

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

Prospekt: Kontakt MEF Region Midt
E-post: unni.sorgaard@mef.no

Roald Johannesen, Bergen: 913 80 704 / 55 53 55 40
Øyvind Bergset, Trondheim: 908 29 990 / 73 95 69 40 
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Bakgrunnen er deler av innholdet 
i Revidert nasjonalbudsjett og 
Kommuneproposisjonen, som 
Regjeringen la fram for kort tid 
siden.

Der går det blant annet fram 
at fylkeskommunene fra 1. januar 
2010 tar over ansvaret for mer 
enn 17.200 kilometer riksvei og 
78 fergesamband. Disse veiene 
har svært varierende standard, og 
etterslepet på vedlikehold er ca. 
22 milliarder kroner.  
- I tillegg er fylkenes mangel på 
veikompetanse en stor utfordring, 
sier MEFs administrerende direk-
tør Trond Johannesen.  
- MEF har vært og er fortsatt 
skeptisk til denne forvaltningsre-
formen. Når det er sagt, mener vi 

at regjeringens ekstrabevilgning 
til fylkene på 6,9 milliarder kro-
ner er et godt utgangspunkt for 
overtakelsen. Dette er 1 milliard 
kroner mer enn det staten bruker 
på disse veiene i 2009. Midlene er 
dessverre i liten grad øremerket, 
noe som vil kreve stor disiplin i 
fylkeskommunene for at midlene 
skal komme veibrukerne til gode, 
understreker Johannesen.  
- Nyeste tall fra anleggsbransjen 
viser at den ledige kapasiteten er 
større enn på samme tid i fjor. Det 
er viktig at denne kapasiteten blir 
utnyttet til veibygging og -ved-
likehold, og at konkurransen om 
disse anbudene også i framtiden 
blir håndtert på samme vilkår selv 
om fylkene nå overtar ansvaret 

for riksveiene, framholder Trond 
Johannesen.
MEFs medlemsbedrifter varsler 
om økt bruk av permittering. 
Endringene i permitteringsreglene 
i forbindelse med tiltakspakken i 
januar ble derfor godt mottatt av 
MEF. Arbeidsgiverperioden ble 
redusert fra 10 til 5 dager fra 1. 
april, og permitteringsperioden/
dagpengeperioden ble økt fra 
maksimalt 30 til 52 uker gjel-
dende fra 1. februar.  
Regjeringen foreslår ytterligere 
tilpasninger av permitteringsre-
gelverket ved å senke kravet til 
permitteringsgrad fra 50 til 40 
prosent. Dette vil medføre at  

ved permittering, og at  

kriteriene for rullerende permit-
tering forbedres.

Videre innfører regjeringen 
muligheter for avbrudd i permit-
teringen på opp til seks uker grun-
net arbeid før det stilles krav om 
ny permittering. Ny permittering 
innebærer krav om ny arbeidsgi-
verperiode.
- MEF er glad for at permitte-

-
belt, og håper på en rask avklaring 
av de mange uavklarte spørsmå-
lene knyttet til den framtidige 
håndteringen av fylkesveinettet, 
sier Trond Johannesen.

UAVKLART OM
FYLKESVEINETTET
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) håper på en rask avklaring av de 

mange uavklarte spørsmålene knyttet til den framtidige håndteringen av 

Skeptisk MEF er skeptisk til 
at fylkeskommunene tar over 
ansvaret for riksveinettet fra 
2010. (Illustrasjonsfoto) 
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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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Sudoku
Løsning kommer i neste nr.

PÅ KANTEN UTROSKAP

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 4-09

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

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

2 5 1
2 8 6 3

9 8 4
1 4

En mann mistenkte kona for utroskap, 
derfor hyret han inn den berømte kinesiske 
detektiven Chen Lee til å holde øye med 
henne mens han var bortreist. 
Etter noen dager mottok han 
følgende rapport:

”Most honourable Sir,
You leave house. I watch house. 
He come to house. I watch.
He and she leave house. I follow. 
He and she go in hotel.
I climb tree. I look in window. 
He kiss she. She kiss he.
He strip she. She strip he.
He play with she. She play with he.
I play with me. I fall off tree. I not see.

No fee.
Chen Lee”
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AM KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.

Navn:

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 12. juni
merk konvolutten “Krøsset”
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MEF-AKTØREN GUNNAR EGIL SELJEBOTN

Selv kommer han i farten ikke 
på andre med noe tilsvarende 
som førstevalg. Men det er jo 
bak maskinen det vanligvis kan 
skje ting det er godt å holde 
oversikt over via et ryggeka-
mera?

- Kameramontasjen skal ret-

tes nedover og dekke området 
like foran maskinen. Årsaken 
er behov for supernøyaktig 
sikt nede i front når jeg bygger 
natursteinmurer. Det er klart 
maskinleverandørene stusser 
når jeg ber om dette, men de 
skjønner raskt behovet etter 

en kort forklaring, sier Gunnar 
Egil Seljebotn da vi treffer ham 
under et besøk på Hydrema-
standen på Vei og Anlegg.

- Jeg er ute etter tilbud på 
en ny og litt mer kompakt 
14-tonns hjulgraver. Min 
velbrukte Cat hjulgraver skal 
skiftes ut, og jeg har valgt ut 
Hydremas M1400C i serie2-
versjon i tillegg til en forespør-
sel hos Pon Cat. Og det blir 
spennende å få vite innbyttever-
dien, sier Seljebotn mens han 
legger fram en svært lang liste 
med ønsker om ekstra tilbehør 
på bordet foran salgssjef Bjørn 
Eriksen i Hydrema.

- Alt det skal vi også ordne. 
Men endelig pris må jeg nok 
få litt mer tid til å regne ferdig, 
sier Bjørn Eriksen.

Gunnar Egil Seljebotn har 
funnet sin nisje der han driver 

sitt enmannsforetak fra Øystese 
i Hardanger. Han har satt av 
et par dager på Vei og Anlegg 

av maskinredskaper og ekstra 
tilbehør for å best mulig kunne 
løse de daglige oppgavene han 
har rettet inn driften etter.

- På Vestlandet er det lange 
tradisjoner med murer av na-
turstein. Mye mer enn ellers i 
landet. Slike murer er vakre, 
de er funksjonelle og er varige 
og de kan brukes til det meste. 
Jeg startet for meg selv i 2003 
etter en del år som maskinfører 
hos Gbs Entreprenør AS i hjem-
kommunen Kvam.

Firmaet utgjør sammen med 
Kjosås Maskin AS i Nordheim-
sund, en annen ganske stor 
maskinentreprenør, tyngde-
punktet for anleggsbransjen i 
kommunen.

MASKINJAKT
PÅ HELLERUDSLETTA

Navn I Gunnar Egil Seljebotn (28)
Firma I Hardanger Grunn & Naturstein AS
Antall ansatte I 1
Omsetning 2008 I Ca 2,2 mill. kroner

Gunnar Egil Seljebotn er en av ytterst få maskinbru-

kere som ønsker videokamera montert på bommen 

på beltegraveren sin.
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- Det er nok av arbeid til alle, 
enda det totalt er godt over 50 
personer som arbeider med 
anleggsmaskiner i Kvam kom-
mune, sier Seljebotn.

Maskinførerutdanningen tok 
han ved Os videregående skole, 
mens læretida og fagprøven ble 
avlagt i samarbeid med Gbs 
Entreprenør.

- Da jeg startet for meg selv, 
ble jeg fast innleid av Gbs for 
et helt år. Slik jeg driver nå, er 
jeg av og til avhengig av hjelp, 
noe jeg i så fall leier inn ek-
sternt. Hvis det røyner på, har 
jeg som mange andre tilgang 
til ressurser fra Landbrukstje-
nesten i Hordaland der mange 
bransjer byr på tjenestene sine.

Gunnar Egil Seljebotn har 
lagt opp driften så rasjonelt 
som mulig, ut fra at han i ut-
gangspunktet er alene om alt.

- Jeg leier inn nødvendige 
administrative behov, slik at 
jeg selv bare konsentrerer 
meg om det praktiske inklusiv 
befaringer og anbudsregning. 
Oppdragene i området er van-
ligvis ikke av de aller største, 
så jeg har valgt å ikke ta i bruk 
moderne dataprogrammer for 
å holde styr på prosjektene. 
Oppdragene havner som regel 
i størrelsesorden 500.000 til én 
million kroner, ikke mer enn at 
det går greit å ha oversikt i alle 
ledd. Kommunen er en pålite-
lig oppdragsgiver, men også 
private bruker oss små maski-
nentreprenører en god del. Som 
sagt, når det er snakk om natur-
stein, er vi på Vestlandet veldig 
oppegående. Vinterstid går det i 
brøyting, sier Seljebotn.
28-åringen er gift og har en 
sønn på sju måneder, alle 

bosatt på hjemgården hans. 
Seljebotn skal etter planen ta 
over fra nyttår av, men om det 
skal satses på videre drift med 
landbruk som hovednæring, er 
usikkert.

- Mye er usikkert for tida, 
også innen landbruk. Gården 
har en melkekvote på 90.000 
liter. Kanskje ender vi med 
samdrift med andre gårdsbruk 
på stedet. Vi får se.

Bygging og igangkjøring av 
småkraftverk er på vei opp som 
både attraktiv næringsdrift og 
anleggsvirksomhet i hjemtrak-
tene hans, noe Seljebotn allere-
de har hentet mye erfaring fra.

- Jeg har vært med på å 
bygge to småkraftverk, det ene 
i form av alt grunnarbeid inklu-
siv grøfting- og rørlegging over 
en strekning på en kilometer. 
Flere småkraftverk er på gang. 

Blant annet et prosjekt på hele 
48 mill kWh per år, en oppgave 
som må løses av en større mas-
kinentreprenør. Men det kan 
fort bli underentrepriser ut av 
slikt.

Det har vært mye fram og 
tilbake om prosjektet, som nå 
har kommet til sluttfasen i den 
politiske prosessen.

- Selv er jeg av den opp-

kombinere småkraftverk og 
naturverninteresser. Hvis ikke 
kulturlandskapet blir brukt 
og bearbeidet, gror snart alt 
sammen igjen. Et småkraftverk 
bidrar til både bruk og bevaring 
av ødslige og ofte forlatte kul-
turlandskapsområder, sier Gun-
nar Egil Seljebotn.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Ny maskin? 



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

 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

ABS-MASKIN
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Anleggsmaskinen,
DB Partner, 1318 Bekkestua


