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 Besøk oss på www.basal.no 

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Hedrum Cementstøperi AS · 
Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS 
· Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS · Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Sortland Sementvarefabrikk AS 
· Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig 

Karl Johansgt. 12b  0154 Oslo

www.basal.no

Basal Pipelifter er et nyutviklet verktøy for legging av betongrør, 
som monteres på gravemaskinens hurtigkopling. 
Basal Pipelifter gir en optimal og smidig rørposisjonering, 
både i retning og vinkel. Presisjonen ved legging av betongrør 
blir bedre enn ved andre kjente metoder. Arbeidet går 
raskere, samtidig som alle HMS hensyn blir 
ivaretatt på en langt 
bedre måte. 

Tryggere og mer effektiv rørhåndtering!

BASAL Pipelifter

Basal Pipelifter type 1;   DN200 – DN500mm Basal ig-rør

Basal Pipe lifter type 2;  DN300 - DN1200mm  Basal ig-rør
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Sjansen for å få riktige 
forsikringer til riktige 
priser er 100 %
Vi har samarbeidet med Maskinentreprenørenes Forbund 

(MEF) i mer enn 30 år og har forsikret maskinentreprenører, 

skogsentreprenører i tillegg til gjenvinning og avfallsbedrifter.

Det gjør at vi kjenner hverdagen i bransjen og kan gi bedriften 

din spesialtilpassede løsninger innen:

Gjennom egne særvilkår sikres MEF-medlemmene vesentlige 

utvidelser av de ordinære vilkårene. De riktige forsikrings-

dekningene kan tilfredsstille oppdragsgivernes krav etter 

Norske Kontraktsstandarder.

For mer informasjon ringer du 02400 eller besøker www.if.no.

– Rettshjelp
– Ansvarsforsikringer
– Yrkesskade
– Forsikring av bedriftens maskiner
– Transport

– Tjenestepensjon
– Personalforsikringer
– Psykologisk førstehjelp 
– Prosjektforsikring
– Helseforsikring

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

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

Vi lanserer MEFs 
nye internettbaserte 
KS/HMS-system
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LEDER

HENGER
FORTSATT ETTER
På årets utgave av Elmia Wood var et ekstra stort område satt av for 
omfangsrikt og avansert maskineri og utstyr der alt fra rester etter 
ordinær skogsdrift, som kvister, greiner, topper, stubber – ja, til og 
med hele stokker – ble lastet opp og matet inn i maskinenes ene ende 

eller som råstoff til pelletsproduksjon. 

nordiske besøkende dominerte denne skueplassen. Norske aktører var 
det heller langt i mellom.

På området der leverandører av kortvirkesmaskiner holdt til var det 
derimot mange nordmenn å se. Der fantes også enkelte produsenter 

Og fordi alle seriøse leverandører av kortvirkesmaskineri for 
skogsdrift nå har utviklet egne hogstaggregater og annet tilbehør 
for innsamling og håndtering av biomasse i skogen, er også folk fra 
skogeierforeninger, skogeierlag og skogsentreprenører på utkikk etter 
muligheter dette gir. Her er de på hjemmebane.
Men rammevilkårene for å satse på biomasse er ikke spesielt gunstige 

superlave avgifter, noe som samlet stimulerer til både investeringer 
og omstilling mot å utnytte ressursene som kan hentes ut av skogene. 
Også andre europeiske land har lagt seg på lave avgiftsnivåer som 
drahjelp til privat satsing på råvarer fra skogen som en av framtidas 
nye og viktige energikilder.

Så langt vi kan forstå, er interessen for å følge med på utviklingen 
av maskineri og utstyr for produksjon av biomasse mye større her 

satse innen denne framtidsrettede næringen. Høye statlige avgifter, 
lave priser og fortsatt alt for få planer – og ferdig prosjekterte anlegg 
– for varig energiproduksjon basert på bioenergi er ikke akkurat 
stimuli som frister til innsats.
Noen få signaler kan tyde på at ting kan endre seg også i Norge. 
Men det skyldes ikke nye innspill eller stimulerende tiltak fra 
myndighetene. Ett slikt signal er raskt dalende etterspørsel etter papir 
på verdensbasis. Derfor lukter Norske Skog for alvor på framtidig 
produksjon av biodrivstoff med råvarer fra skogene. Men det er langt 
fram.
Området bioenergi blir etter alle solemerker det neste store 
utviklingsområdet for skognæringen, lød gjennomgangsmelodien 
blant utstillerne på Elmia Wood. Nå venter bare skogsbransjen i Norge 
på at myndighetene gir det endelige støtet som skal til for at naturens 
egen fornybare og utslippsvennlige energiressurs kan utnyttes fullt ut 
av en teknologisk godt utrustet og svært kompetent bransje.
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Resultatet av den store mai-un-
dersøkelsen i regi av Maskinen-
treprenørenes Forbund (MEF) av 
ledig kapasitet blant forbundets 
drøye 1.900 medlemsbedrifter, 
bør være hyggelig lesning for 
både Statens vegvesen og andre 
potensielle byggherrer for vei- og 
anleggsoppgaver. Det til tross for 
at bransjen selv melder om tall 
som viser at den ledige kapasite-
ten innad i anleggsvirksomheten 
har økt merkbart i forhold til 
våren 2008, sett i én til tre må-
neders tidsperspektiv. Men sam-
menliknet med situasjonen for 
et halvt år siden er andelen ledig 
kapasitet omtrent status quo. Alt 
i alt mener MEF at utsiktene for 
anleggsmarkedet viser tegn til 
bedring.
- Ordretilgangen er bedre nå i 
juni enn på alle andre tidligere 
målinger. Færre bedrifter enn 
før varsler at de vil si opp eller 
permittere ansatte, og økte stat-
lige budsjetter til veibygging 
ser sammen med Regjeringens 
tiltakspakke ut for å ha en positiv 

effekt, oppsummerer politisk 
rådgiver Trygve Ulset i MEF.

Merkbar endring
Det betyr blant annet at veivese-
net fortsatt har en gylden sjanse 
til å få iverksatt helt nødvendige 
og planlagte veiprosjekter over 
det ganske land så å si omgåen-
de. MEF foretar i mai og novem-
ber en omfattende spørreundersø-
kelse blant medlemsbedriftenes 
daglige leder om ledig kapasitet 
til å nettopp bygge vei eller ut-
føre andre anleggsoppdrag.
- Den siste undersøkelsen viser 
at kapasiteten én til tre måneder 
fram i tid har økt ganske mye 
blant medlemmene våre det 
seneste året. Fra 9,4 prosent i mai 
2008 til 16 prosent i mai 2009 
sett én måneds sikt. Sett tre må-
neder fram i tid er ledig kapasitet 
økt fra 20 til 33,3 prosent, sier 
Trygve Ulset i MEF.

Bygg kontra anlegg
Samtidig viser tall fra NAVs 
offentlige statistikker for samme 

periode at ledigheten har økt 
betydelig i bygg- og anleggs-
bransjen sett under ett. Men 
her er det viktig å skille bygg 
og anlegg fra hverandre.
- Hvis de samme tallene brytes 
ned på bransjenivå, kommer 
det tydelig fram at det er stor 
forskjell på situasjonen i byg-
gebransjen og i anleggsbran-
sjen. Bygg lider under en mye 
større ledighetsøkning enn 
anlegg, sier Trygve Ulset, og 
forklarer forskjellene med at 
byggebransjen i all hovedsak 
er rettet mot privat sektor, 
mens anlegg i større grad 
orienterer seg mot offentlige 
oppdragsgivere. Men tilbake til 
bransjekapasiteten.
- Tallene viser altså at det 
fortsatt er betydelig med ledig 
kapasitet i anleggsbransjen. 
Men den er mindre jevnt for-
delt nå enn for ett år siden. Vi 

bedrifter enn for ett år siden 
har lite ledig kapasitet, mens 

om mye ledig kapasitet, sier 
Ulset.

Tekniske oppdrag
Han påpeker at sammenliknet 
med en tilsvarende under-
søkelse i november i fjor, er 
den samlede kapasiteten i an-
leggsbransjen mer eller mindre 
uendret.
- Normalt er aktiviteten større i 
anleggsbransjen om våren enn 
om høsten, sier han.
Her ser det altså ut til at den 
reelle oppdragstørken tilsvarer 
det som normalt utgjør aktivi-
tetsøkningen om våren. Men 
på grunn av opphopning av 
prosjekterte oppdrag som er i 
ferd med å bli lagt ut på anbud, 
er forventningene svært store 
til anleggsmarkedet utover 
høsten.
Statens vegvesen har holdt 
høy aktivitet på oppdrags-
siden denne våren også, men 
mest innen oppgaver av mer 
teknisk krevende art enn rene 
anleggskrevende innsats, som 
for eksempel montering av 
rekkverk, signallys, skilting og 
veimerking. 
Men Stortinget har nylig ved-
tatt oppstart av og bevilget 

-
sjekter denne sommeren. Mye 

TEGN TIL BEDRING
FOR ANLEGGSBRANSJEN
Økningen av antall maskinentreprenører som sitter på ledig kapasitet til 

å bygge vei er større enn bransjebedriftene som rapporterer om mindre 

med å bedre seg.
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avhenger nå av hvor raskt 
disse kan settes ut i livet.

Forventninger
Mye ledig kapasitet til tross, 
anleggsbransjen har grunn til å 
sitte med større forventninger 
til markedet i månedene som 
kommer, enn for bare tre må-
neder siden.
- Ordrereservesituasjonen har 
bedret seg siden mars. Andelen 
bedrifter som rapporterer om 
svært dårlig eller dårlig ordere-
serve de neste seks månedene, 
er redusert fra 50 prosent i for 
tre måneder siden til 43 pro-
sent nå i juni. Samtidig rap-
porterer vel 24 prosent om god 
eller svært god ordrereserve. 
Tilsvarende andel var i mars 
18 prosent, sier Trygve Ulset.
Oppsigelses- eller permit-
teringsspøkelset oppfører seg 
heller ikke like truende som 
ved forrige undersøkelse i 
fjor høst, da forventningene i 
bedriftene ble målt for første 
gang.

I mars varslet 32 prosent av 
medlemsbedriftene om at det 
lå an til oppsigelser eller per-
mitteringer. Denne andelen er 
nå redusert til 21 prosent, altså 
en betydelig bedring.
- Dessuten er antallet med-
lemsbedrifter som ønsker å 

-
sent til ti prosent de tre seneste 
månedene, sier Trygve Ulset.

Bruk av tiltakspenger
Undersøkelsen viser også at 

opprettholde maskinparken 
som den var i mars måned.
- Vel 80 av de spurte daglige 
lederne sier de vil kvitte seg 
med maskiner. Dette er samme 
nivå som i mars. Også antal-
let bedrifter som planlegger å 
anskaffe nye er uendret i for-
hold til for tre måneder siden, 
sier Ulset.
Undersøkelsen sier også en 
god del om hvorvidt Regjerin-
gens tiltakspakke har virket 
som forventet. Svar fra i alt 

369 av landets kommuner på 
spørsmål om tiltakspengene er 
tatt i bruk viser at 89 prosent 
– eller 328 kommuner – har 

milliarder kronene. 41 kommu-
ner har ennå ikke tatt pengene 
i bruk.
Men det er stor forskjell på 
bruken av dem. 95 prosent av 
kommunene har brukt andeler 
av tiltakspengene til rehabilite-
ring av kommunale bygninger, 
sju prosent av dem har brukt 
penger på oppgradering av 
vann- og avløpsnettet mens 
halvparten av de spurte også 
har brukt litt på opprusting av 
kommunale veier.
- Men bare 57 medlemsbe-
drifter i MEF har så langt fått 
oppdrag som en direkte følge 
av tiltakspakken, sier Trygve 
Ulset.

Regionale forskjeller
Hittil i 2009 er anbudene for 
vei- og anleggsarbeid spredt 
relativt jevnt utover i perioden. 

Store funksjonskontrakter med 
få tilbydere dominerte i januar 
og februar. Men situasjonen ut 
resten av året tyder på mulig-
heter for god konkurranse om 
tradisjonelle anleggskontrakter.
- Vi ser at antallet anbudskon-

tilbydere har økt fra 32 prosent 
i 2007, via 42 prosent i 2008 
til 66 prosent i 2009. Og på 
kontrakter under 60 millioner 
kroner har tilbyderne i år vært 

Men for kontrakter verdt over 
60 millioner kroner ser vi en 
nedgang i antall anbudsdelta-
kere fra i fjor til i år.
Ikke uventet viser det seg at 
konkurransen er størst om 
kontrakter mellom ti og 30 
millioner kroner.
- Men det er stor forskjell på 
både antall anbud og antall 
tilbydere fra region til region, 
sier Trygve Ulset.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Trygve Ulset i MEF ser tydelige tegn på lysere tider for anleggsbransjen, selv om det fortsatt er bekymringsfullt mye ledig kapasitet å ta av.
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Perfekt for små jobber

Sandvik DC- borrigger er den nye betegnelsen på tidligere Commando rigger fra Tamrock.

DC121R dekker hullområdet fra 22 – 45 mm ved tomtesprenging, grøfteboring, bolting

og andre typer av spesialboring, mens DC301R dekker området fra 38-64 mm. 

Med radiostyring på bom- og borfunksjoner, eller full radiostyring på alle funksjoner, og

en enkel robust roll-over løsning kan du bore i alle retninger. DC-serien er kompakte

rigger med lav vekt og transportvennlige mål.

Ta kontakt, så forteller vi deg gjerne mer om Sandvik DC – serien borrigger. 

S A N D V I K  T A M R O C K  A S     P O S T B O K S  3 3 2  Ø K E R N     U L V E N V E I E N  8 4     N - 0 5 1 1  O S L O     T E L  + 4 7  2 3  3 7  3 2  1 0     w w w . s a n d v i k . c o m

Lett å transportere til og fra jobbsted

Sandvik
DC-Serien borrigger

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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JURIDISK ENDRINGSORDRESYSTEMET
I NS 8405 KAP IV.  

NS 8405 er en standard entreprisekontrakt for utførelsesentreprise. 
Kontrakten er beregnet på større bygg- og anleggsprosjekter. I 
den senere tid har kontrakten vært gjenstand for revisjon. Først og 
fremst er det kap. IV som er endret. 
Dette kapittel omhandler endringer og svikt ved byggherrens le-
veranser. Det er svært viktig at entreprenøren har god kunnskap 
om dette kapittelet. Vi vil i to artikler gjøre nærmere rede for en-
dringsordresystemet, samt påpeke de viktigste endringene fra stan-
dardens første utgave, med spesiell vekt på varslingsreglene. Dette 
er artikkel nummer 1. 

Utgangspunktet – BH kan pålegge endringer
I NS 8405 pkt. 22.1 og 22.2 har byggherren fått rett til å pålegge 
entreprenøren endringer som ikke går ut over 15 prosent netto 
tillegg til kontraktssummen. Det er et krav at endringen må stå ”i 
sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en ve-
sentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet”. Videre har 
byggherren – med visse begrensninger - rett å kreve at entrepre-
nøren opprettholder dagmulktbelagte frister, når entreprenøren har 
krav på fristforlengelse. Entreprenørene må også i en viss utstrek-
ning legge om sin utførelse, dersom det er nødvendig av hensynet 
til samordning med sideentreprenørene.  

Når byggherren pålegger endringer, skal disse prises i samsvar 
med kontraktens regler. Da opprettholdes den kommersielle balan-
sen. Ønsker imidlertid byggherren endringer som går utover hans 
endringskompetanse, trenger ikke entreprenøren å akseptere det. 

også slike endringer. 
I slike situasjoner kan entreprenøren kreve at endringen prises 

utenom kontraktens vederlagsjusteringssystem, som betingelse for 
å gjøre jobben. Det gir ofte et høyere vederlag. Kontraktens priser 
er som regel presset fordi de er gitt i en konkurransesituasjon. 

Når byggherren skal pålegge endringer, skal han utstede en skrift-
lig endringsordre, jf. pkt. 22.3. Dersom byggherren pålegger end-
ringer uten å utstedte en endringsordre, såkalt irregulær endrings-
ordre, er det viktig at entreprenøren straks sender et varsel om at 
byggherren må utstede en endringsordre. Dette varselet må gis 
skriftlig, uten ugrunnet opphold etter at endringen ble pålagt, jf. 
pkt. 23.2. [Overholder ikke entreprenøren denne fristen, risikerer 
han å tape sitt krav]. ”Uten ugrunnet opphold” innebærer at hvert 
opphold skal kunne begrunnes på en saklig måte. Hvor lang denne 
fristen er, er situasjonsbetinget. Varslingsfristens lengde kan være 
alt fra noen dager til et par uker. Entreprenøren bør sørge for å ha 
gode rutiner slik at irregulære endringsordre fanges opp, og blir 
varslet til byggherren med en gang. 

Når byggherren mottar et slikt varsel, skal han enten utstede en 
endringsordre eller avslå entreprenørens krav. Gjør han ikke det, 
anses entreprenørens krav som akseptert, jf. pkt. 23.3. 

Nøytralt varsel om vederlagsjustering 
Etter pkt. 24.1 og 25.2 har entreprenøren krav på henholdsvis frist-
forlengelse og vederlagsjustering dersom en endring eller en svikt 
ved byggherrens leveranser -/ annen medvirkning, forsinker eller 
fordyrer utførelsen. Det samme gjelder dersom entreprenøren hin-
dres av ”andre forhold” som byggherren har risikoen for. 
Dersom entreprenøren vil kreve vederlagsjustering, må han varsle 
”uten ugrunnet opphold” (det nøytrale varselet). Varslingsfristens 
utgangspunkt er etter at entreprenøren ble eller burde ha blitt klar 
over ”forholdene”, jf. pkt. 25.3. [Varslingsfristens utgangspunkt 
er på dette punkt endret vesentlig sammenlignet med NS 8405, 1. 
utgave]. I den første utgaven løp varslingsfristen fra det tidspunkt 
entreprenøren ”ble klar over at forholdet” kunne medføre merut-
gifter. Endringen innebærer en skjerpelse for entreprenørene. Nå 
gjelder det et aktsomhetskrav. 



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.

Pkt. 25.3, 2 ledd innebærer også en tilstramning av varslings-
plikten. Etter dette punktet må entreprenøren varsle ”særskilt”,
dersom kravet på vederlagsjustering omfatter økte utgifter til 
kapitalytelser, rigg, drift, mm. Det samme gjelder dersom kravet 
gjelder nedsatt produktivitet, såkalt plunder og heft. I praksis kan 
entreprenøren i ulike situasjoner måtte varsle to ganger for det 
samme forholdet, avhengig av hvordan kostnadsbildet påvirkes. 
Også dette varselet skal gis ”uten ugrunnet opphold” etter at entre-
prenøren ble eller burde ha blitt ”klar over at utgiftene ville på-
løpe”. Dersom entreprenøren ikke overholder denne fristen, tapes 
kravet, jf. pkt. 25.3, 3 ledd. Når denne type krav inntrer, skal en-
treprenøren holde byggherren løpende underrettet om utviklingen 
av kravene, jf. pkt. 25.3, 4 ledd. Dette kan for eksempel gjøres ved 
å oversende ukentlige statusrapporter, eventuelt ved at forholdet 
behandles i byggmøter, som avholdes jevnlig. 

Advokat
I ANDREAS ROSTVEIT
Torkildsen, Tennøe 

”varslingsfristens utgangs-
punkt er på dette punkt endret 
vesentlig sammenlignet med 
NS 8405, 1. utgave”

Alta

Tromsø

Harstad

Bodø

Trondheim

Bergen

Stavanger

Kristiansand

Tønsberg

Oslo

Svolvær

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

Konf
Tour 2009

NY PLATTFORM KAMPANJE
Fra 1. juni til 1. september
TEMA FOR KAMPANJEN:

Spesifikke innbyttepriser - ta kontakt!

Uke 33:
Nord

Uke 34:
Norgeodesi kontor

Uke 35:
Sør/vest

2 DAGERS KURS

Påmelding
ta kontakt eller sjekk www.norgeodesi.no

GRATIS OPPLÆRING



STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Anleggsvirksomheten ned 2,9 prosent 

Skogsmaskinindeksen

Grunnarabeid/bygging av veger og jernbaner

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks

Anleggsmaskinindeksen

Anleggsvirksomheten var 2,9 prosent lavere i 1. 

kvartal 2009 enn i samme periode i 2008. Byggevirk-

somheten går også ned, den var 1,8 prosent lavere i 1. 

kvartal 2009 sammenlignet med 4. kvartal i fjor. 

Tallene er korrigert for normale sesongmessige svingninger. Fallet skyl-
des nedgang i nybyggproduksjonen. Derimot steg rehabiliteringsvirk-
somheten med 6,1 prosent (ikke justert for sesongvariasjon) i samme 
periode, og bidro til å dempe nedgangen for hele næringen. Den totale 
bygge- og anleggsproduksjonen sank tilsvarende med 4,6 prosent, og 
var tilbake på omkring samme nivå som i 1. kvartal 2008.

Omsetningsnedgang i bygg og anlegg
Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten gikk ned med 
9,4 prosent i 1. termin (januar og februar) 2009 sammenlignet med den 
samme perioden i 2008. 

Det ble omsatt for 38,6 milliarder kroner innenfor bygge- og anleggs-
virksomheten i 1. termin 2009. Det er 4 milliarder kroner mindre enn 
i den samme perioden året før. All omsetning i denne sammenheng er 
eksklusiv merverdiavgift.

Fra 1. termin 2009 tar Statistisk Sentralbyrå bruk en ny versjon av norsk 

og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen innenfor bygg og 
anlegg er at det er foretatt en del oppsplittinger av næringer for å kunne 
gi et klarere skille mellom byggevirksomheten og anleggsvirksomheten. 
I tillegg er utvikling av byggeprosjekter (boligbyggelag og utvikling og 
salg av egen fast eiendom) blitt en del av bygge- og anleggsvirksomhe-
ten. Disse to næringene er foreløpig ikke med i statistikken. 

Kilde: SSB

Anleggsmaskinindeksen
På tross av noe lavere dieselpris er det en økning pga høyere priser på 
noen maskiner og deler. Indeksen omfatter kostnader vedrørende av-
skrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusive førerlønn.

ANLEGGSMASKINEN 6-0914
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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

Velkommen som utstiller til

Loendagene 2009
25. - 27. 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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Det er i alle fall salgs- og mar-
kedssjef Thomas Edvardsens 
utgangspunkt når han tolker 
rapporter fra Norges Geologiske 
Undersøkelser (NGU) om mange 
mulige nye pukkverkprosjekter i 
nær framtid. Samlet sett er Norge 
usannsynlig godt forsynt med rå-
varer til pukk- og grusprodukter. 

så å si overalt, og Edvardsen ser 
det uutnyttede potensialet i sam-
menheng med at Sandvik Tam-
rock nå satser enda bredere som 
totalleverandør innenfor områder 
som boring, knusing, sikting, 
lasting og transport av helnorsk 
kvalitetsfjell.
- Vi ser for oss mange nye pukk-
prosjekter i nær framtid som også 

utenlandske kunder vil fatte stor 
interesse for. En ting er å dekke 
et økende behov innenlands med 
tanke på samferdselspolitiske 
vedtak om økt satsing på veier og 
jernbane. Vi må ikke glemme at 

egne grenser også. Jeg tenker 
da først og fremst på europeiske 
land, sier Thomas Edvardsen.

En ting er den gode kvaliteten 
norske pukkleverandører kan 
by på. En annen er avstanden til 
det euroepiske markedet som er 
kortere enn mange tror.
- Mye av potensialet for å bygge 

pukkverk i tilknytning til driv-
verdige forekomster ligger i 
kystnære områder i Sør-Norge. 
Det er vel kjent at vi har mye 
godt fjell her, og med kort vei til 
utskipningshavner. Da er ikke 
veien spesielt lang til en rekke 
europeiske land heller, sier Ed-
vardsen.
Eksport av norsk pukk er allerede 
omfattende. Men at det vil bli 
mye mer, er Edvardsen sikker på.
- I et land som Tyskland er det 
eksempelvis mye billigere å 
transportere pukk med skip fra 

bil fra steder med egne pukkverk 
og god nok kvalitet langt inne i 
og sør i landet. Og forholdene er 
omtrent akkurat tilsvarende i en 
rekke andre europeiske land.

Størst kundegruppe
Og når nye pukkverk skal etable-

mange norske lokale  maskinen-
treprenører. Det er ikke bare å 

VENTER EKSPORTVEKST
FOR PUKK- OG GRUS

Sandvik Tamrock AS har stor tro på at eksportmar-

kedet for norske pukk- og grusprodukter vil vokse 

merkbart i årene som kommer. Og at maskinentre-

prenørene dermed får enda mer å gjøre.

Ser muligheter Thomas 
Edvardsen har stor tro på 
eksportmarkedet, og er snart 
på plass for å lede Sandvik 
Tamrocks salgsvirksomhet fra 
nye lokaler på Gjelleråsen.   
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sette i gang å bryte stein uten at 
et nyanlagt brudd er klargjort og 
bearbeidet for tekniske installa-
sjoner og ordinær drift. Først må 
anleggsmaskinene gjøre sitt.
- Også det er bra for oss som le-
verandør. Vi har over 1.000 hand-
lende kunder av smått og stort i 
Norge, og maskinentreprenørene 
utgjør den største kundegruppen 
vår. De etterspør alt fra borstål, 
slaghammere, borerigger, mobile 
knuse- og sikteverk og trans-
portutstyr. Bare de stasjonære 
verkene er blant de mer sjeldne 
leveransene til maskinentreprenø-
rer, forståelig nok. Her har vi gru-
ver og fast lokaliserte pukkverk 
basert på store konsesjonsbundne 
forekomster som hovedavtakere, 
sier Thomas Edvardsen.

Strategi
At Sandvik Tamrock AS ser lyst 

-
tingen til høsten i nytt hovedan-
legg for administrasjon, salg og 
service på Lahaugmoen øst for 
Oslo, bare et steinkast fra Helle-
rudsletta. Oppkjøpet av engelske 
Extec og nordirske Fintec med 
påfølgende innlemming i Sand-
vik-porteføljen var ledd i et annet 
strategisk grep for å bli totalle-
verandør av full serie mobile og 
knusere og sikteverk.
- Vi råder etter oppkjøpet over 
verdens største utvalg av mobile 
knuse- og sikteverk. Overtakelsen 
av de to inngår som en del av 
Sandvik-strategien med tanke på 
å videreutvikle blant annet kom-

petanse, produktbredde og for-
handlernettverk, sier Edvardsen 
som samtidig bekrefter at knuse/
sikteverkproduksjonen i Sverige 
gradvis trappes ned. All produk-
sjon skal skje ved fabrikkene på 
de britiske øyene.

Premierefarge
Sandvik Tamrock viste på Vei og 
Anlegg blant mye annet det aller 
første Sandvik-røde eksemplaret 
av et Extec mobilt sikteverk, 
tidligere levert i brun/gul farge. 
QA450 er et tredekket verk på 
belter med teknologi som gir 
svært god rensikting av produk-
tene og høy utlastingshøyde, 
ifølge markedskoordinator Nils 

transportbånd og leverer opptil 
fem fraksjoner. Siktekassene kan 
opereres med ulike vinkler.
- Og med stort grovsteinsgaller 

av hjullastere opptil 25-30 tonn, 
understreker Tømmerås, som 
også registrerte ti bestillinger av 
borerigger i løpet av messeda-
gene. Edvardsen legger ikke skjul 

fjør høst, også har vært merkbar 
hos Sandvik Tamrock. Men etter 
omslaget fra rekordåret 2008 til 
langt svakere resultater i årets 
første måneder, er nå utviklingen 
på rett vei igjen, registrerer han.
- Vi ser selvsagt lyst på framtida, 
og planlegger for det. Alle i 
denne bransjen har levd godt på 
jevn vekst i mange år nå. For vår 
del snakker vi om økt omsetning 

fra 158 millioner kroner i 2000 
til 636 millioner i fjor, og det er 
sterke tall.

Avhengighet
Thomas Edvardsen forsikrer at 
verken norske maskinentrepre-
nører eller pukk- og grusbransjen 
generelt behøver å frykte negative 
konsekvenser og redusert konkur-
ranse av at antallet produsenter 
og leverandører av knuse- og 
sikteverk nå og da innsnevres via 
oppkjøp av større selskaper.        
- Wirtgen er et annet eksempel 
på oppkjøp og innlemming i et 
større selskap som var ute etter 
å komplettere leveransebredden. 
Jeg tror utviklingen kommer 
kundene til gode. Små og ofte 
utsatte leverandører kommer inn 
under paraplyen til solide eiere 
med langsiktige planer, sier Ed-
vardsen.
Han skjønner at det kan være 
fristende for entreprenører å 
handle det billigste produktet fra 

dersom leverandørene ikke er like 
opptatt av kundenes ve og vel 
når det oppstår problemer med 
maskineriet.
- Av den grunn tror jeg konsoli-
dering av bransjen er bra. Store 
aktører gir trygghet for at service 
og oppfølging er god hele mas-
kinens levetid. Investorene har 
seriøse baktanker med hensyn til 
styrking av blant annet service- 
og kundeoppfølging. Mye takket 
være vekstpotensialet som opp-
nås og utvikles. Jeg tror kundene 
våre innser at også leverandø-
rene er nødt til å tjene penger på 
samme måte som de selv er nødt 
til å tjene penger på virksomheten 
sin. I denne bransjen er alle parter 
avhengige av hverandre for at 
systemet skal kunne går rundt, 
sier Thomas Edvardsen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Helrødt Nils Jørgen Tømmerås og 
Freddy Helge Carlsen, tidligere 

Ikas-forhandler av Extec, nå med 
QA450 sikteverk i Sandvik-farge.



Foto: Morten M. Mathiesen
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PROFILEN

I

Navn I Magne Nærum
Alder I 58
Bosted I Sunndalsøra
Stilling I Daglig leder
Aktuell I Kongens fortjenstmedalje

løpet av sine sammenhengende 17 år med tillitsverv i styrende 
organer i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) både re-
gionalt og sentralt, har Magne Nærum kun meldt forfall til ett 
eneste styremøte. Vi gjentar: Ett eneste møteforfall på 17 år!
- Hvordan er det mulig?
- Den ene gangen hadde jeg gyldig grunn. Jeg var nødt til å 

å være på plass på alle de andre styremøtene gjennom 17 år, så 
kan jeg svare at jo, det er mulig. Men det betinger ekte engasjement. Det 
har jo vært så mange saker å ta fatt i.
- Har du fortjent denne medaljen, da?
- For meg går dette mer på bransje enn på person. Det er selvsagt en stor 
heder å få fortjenstmedalje i Kongens navn. Men mange har fått den før 
meg, også folk som har gjort en stor innsats i anleggsbransjen. Mest av alt 
er jeg stolt på vegne av nettopp anleggsbransjen, som jeg også opplever 
å ha fått en mer sentral plass i det offentlige rom de seneste årene. Det er 
den jeg har jobbet både for og med i hele mitt yrkesaktive liv. Tildelingen 
skyldes nok også at næringspolitikk alltid har stått mitt hjerte nærmest. 

blitt forespurt om å gjøre en politisk innsats, men har takket nei. Jeg har 
dessuten ikke hatt tid til det heller, sier Magne Nærum. En annen ting er 
at det er fort gjort å havne på begge sider av bordet i viktige saker om 
man engasjerer seg i både partipolitikk og næringspolitikk.

Gründeren fra Sunndalsøra er en røslig kar, men ingen storlåten mann. 
Kongelig heder synes han selvsagt er stas, men setter ikke seg selv på 
pidestall av den grunn. Vel får han vanligvis oppmerksomhet når han 
reiser seg opp og forfekter et standpunkt. For Magne Nærum er unektelig 
en ganske røslig kar. Når han skal kjøpe seg ny jakke, kikker han alltid 
på størrelser nærmere 60 enn 50. Det fysiske nærværet til tross, det er 
sakligheten han nyter mest respekt for når han har noe å komme med. 
Hvem som nominerte ham som medaljekandidat, har han ingen forme-

KONGELIG 
ENGASJERT
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”Jeg er vel i besittelse av en 
god porsjon gründer-evner, 
altså evnen til å satse som 
næringslivets mann”

ning om. Men teorien om at innsatsen på lokalplanet har vært mest viktig, 
har Nærum stor sans for.
- I 1988 ble jeg æresmedlem i det lokale idrettslaget Kvass, etter bidrag 
med gratis opparbeidelse av den nye fotballbanen i hjembygda. Åtte år 

-
skollegiet i samtlige av Nord-Møres 13 kommuner. Det er blitt en del 
andre priser og utmerkelser også, blant annet som følge av egne bidrag til 
internordisk samarbeid og internt i MEF.
- Så noen må jo mene at jeg har gjort en innsats både lokalt, regionalt 

operaforestilling det året, så det hele skjedde med stil. Justisministeren 
den gang – Aud Inger Aure – sto for overrekkelsen.

Bak beskjedenhetsmasken vedgår Magne Nærum at han nok har betydd 

-
ringsforening.
- Jeg er vel i besittelse av en god porsjon gründer-evner, altså evnen til å 
satse som næringslivets mann. Den samme egenskapen ga støtet til eta-

tre år etterpå.
Det gikk ikke lenge før bransjekolleger i fylket merket seg både talent 
og stå på-engasjement. Plutselig satt han i fylkesstyret i MEF, et løp som 
samtidig ble starten på 17 sammenhengende styreår innen arbeidsgiver-
organisasjonens organer, først fem års styremedlemskap i MEF, fulgt av 

et to år langt mellomspill som nestleder i hovedstyret før han til slutt ble 
sittende ti år som styreleder for MEF, et verv han trakk seg frivillig ut av 
i fjor. Nærum så fordeler for både seg selv og MEF ved å slutte mens han 
var på topp. Og få tid til litt andre ting.
- Nå i ettertid, er det valg i livet du ville gjort annerledes?
- Noen ganger har jeg angret på at jeg ikke fulgte opp utdanningen som 
landbruksmekaniker, og kanskje ville endt opp med jobb som anleggs-
ingeniør, mer i tråd med yrkesveien bestefaren min slo inn på. Han var 

dampmaskinproduksjon. Den gikk dukken mens første verdenskrig raste 
og arbeidsledigheten var høy der borte. Han kom derfor tilbake i 1916 og 

-

eksisterer et sted i Bergens-området. Så bestefaren min var et slags for-
bilde for meg for mange år siden.

- Men for all del, yrkesvalget mitt må ikke oppfattes som en reserveløs-
ning. Og årene i MEFs styrende organer har lært meg utrolig mye. En-

om fraværene fra egen bedrift etter hvert ble både mange og langvarige, 
ble savnet blant egne ansatte kompensert ved å tilføre bedriften nye admi-
nistrative rutiner, ny kunnskap og økt kompetanse som er tilegnet gjen-
nom MEF-arbeidet. Dessuten gir den digitale teknologien full åpning for 
å jobbe overalt med det meste via datamaskiner.

-
der i MEF?
- Mest av alt tyder økningen av medlemsbedrifter fra 1200 til 1900 i min 
tid som styreleder på at MEF gikk i riktig retning. De ti årene i sentralad-
ministrasjonen var svært viktig for organisasjonens utvikling i en periode 
da hele nasjonen og så å si et samlet næringsliv red på en oppgangsbølge, 
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oppsummerer Nærum. 
Spesielt fordi MEF klarte å markere seg i forhold til andre sterke aktører 
som BNL og EBA, synes han.
- MEF blir nå i større grad lagt merke til og respektert i en styrket posi-
sjon i departementene det jobbes mot, og ikke minst i Vegdirektoratet. 
MEF framstår i dag som en sterk samarbeidspartner som utvikler an-
leggsbransjen videre.

Men det er mer.
- Signeringen av en egen hovedavtale mellom LO og MEF i 2003 var for 
eksempel en viktig milepæl. Den er spesialtilpasset MEF-medlemmene 
som stort sett består av små og mellomstore bedrifter. Men jeg er litt 
skuffet over at organiseringsprosenten mot Norsk Arbeidsmandsforbund 
(NAF) blant medlemsbedriftene er såpass lav som den er, etter all MEF-

min mening lagt mange egg i NAF-kurven, og det er bare å ruge dem 

forskjellig i ulike deler av landet. MEF har i alle fall etablert et særdeles 
godt forhold til LO og NAF. Det forholdet må tas godt vare på for å 
kunne bruke begrepet arbeidstakerorganisasjon også i framtiden.
- Du nevnte noe om mer tid til annet enn næringspolitikk og styrearbeid?
- Etter at jeg sluttet i MEF-styret har jeg allerede fått plass i to andre 
bedriftsstyrer lokalt, ett av dem som medeier. Attpåtil har jeg fått mer tid 
til min egen bedrift. Men jeg har to små båter, en motorisert færing og en 
liten jolle med årer til fritidsbruk. Og både motorsykkel og cabriolet, bare 
så det er sagt. I tidligere år sto jakt tydelig avmerket på fritidskalenderen, 
men det er blitt forsømt de seneste ti årene. Nå håper jeg å ta opp igjen 

hagle har fått jevnlig puss selv om de har stått ubrukt. Og musikkinteres-
sen er holdt ved lag i alle disse årene. Som ung gutt ble jeg inspirert av et 
titall sjøfolk fra bygda som seilte på alle verdenshav. Hver gang de kom 
hjemom, hadde de med seg grammofonplater med datidens store stjerner. 
Så det går for eksempel mye i Eagles, Bob Dylan og Beach Boys.

Så bitt av basillen er Nærum, at han i sommer drar på sin tiende tur til 
C&W-musikkens hjemby Nashville og den årlige musikkfestivalen der. 

også.
- Det er selve landet med alt det har å by på, som lokker meg til hyp-
pige besøk. Det blir også en sving innom årets utgave av verdens største 

hovedhobby. Dit er jeg rett og slett helt nødt til å dra igjen, for det er 
snakk om en stor opplevelse, sier Magne Nærum.
Om overgangen fra styreledervervet i MEF til hverdagslige utfordringer 
på hjemmebane var stor, er Magne Nærum ganske god til å skjule det. 
Men at det ikke var helt lett den første tida, innrømmer han gjerne.
- En måned eller to etter at jeg takket av, tok jeg meg rett som det var i 
å løfte av telefonrøret for å ringe til MEF-huset om et eller annet tema 
som angår anleggsbransjen. Hver gang trakk jeg hånda til meg igjen. Jeg 
følger jo med hver dag på alt som skjer i samfunnet ellers, og det tok litt 
tid å få lederrollen ut av blodet. Men forbindelslinjene til MEF og miljøet 
rundt er fortsatt intakte. Vi har mye kontakt, og jeg tror jeg fortsatt har en 
del å tilføre MEF og anleggsbransjen dersom jeg blir bedt om råd eller 
veiledning, sier Magne Nærum.  

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN



Knut Einar Haug har reist fra Ål 
i Hallingdal til det dypeste Afrika 

feltsykehuset i Abeché i Tsjad. Og 
her er det ingen vanngaranti.
- Det er ikke bare å bore i vei. Her 
er det ikke et grunnvannsspeil slik 
vi har i Norge, sier han.

Som å lete etter olje
- Vannet ligger i små lommer, ofte 
i gruslag under bakken. Det er 
nesten som å lete etter olje, sier 
Haug.
- Før vi startet å bore gjorde vi 
en hydrogeologisk undersøkelse. 
Da fant vi et eget vannreservoar. 
Nå har vi boret to brønner og to 
monitorbrønner ned dit. Da skal 
det være mer enn nok vann til den 
norske styrken.
Haug er en del av den norske 
etableringsstyrken som skal bygge 
opp det norske feltsykehuset i 
Tsjad. Avdelingen har fraktet med 

seg alt av utstyr – fra gravemas-
kiner til borerigg fra Norge. Ar-
beidet er nå ferdig, og Haug og de 
andre ingeniørsoldatene er tilbake 
i Norge.

Gjenbruk av vannet
- Det viktigste nå er å etablere 
et bærekraftig vannsystem i den 
norske leiren, sier Haug.
I Norge er vann en selvsagt res-
surs. Det er det ikke i Afrika, og 
de norske soldatene kan ikke uten 
videre ta med seg sine norske 
vannvaner i internasjonale ope-
rasjoner.
- Det regner forholdsvis mye her 
i regntiden, men på grunn av det 
spesielle jordsmonnet tar det lang 
tid før vannet trenger gjennom og 
fyller opp reservoarene igjen. Litt 
enkelt kan vi si at grunnvannet er 
en ressurs som vi bruker opp her 
nede, på samme måte som med 
oljen i Nordsjøen. En gang er det 
tomt, sier Haug.

Derfor er målet 
til de norske 
ingeniørsolda-
tene å ta opp så 
lite vann som 
mulig.
- Alt avløpsvann 
renses til drik-
kevannskvalitet. 
Når det er ferdig 
renset sendes 
det på ny ut 

i toalettene og dusjene. På den 
måten vil vi bruke minimalt med 
nytt vann, sier Haug. 
Strenge hygienekrav
Det norske feltsykehuset har 
strenge hygienekrav som krever at 
personalet dusjer jevnlig og har en 
god personlig hygiene. Vannfor-
bruket vil derfor være forholdsvis 
høyt. 
- I dag kjøper FN vann av en lokal 
brønneier. På kort tid har vann-
prisen skutt i været med over 450 
prosents økning, sier Haug.
Han er redd vannforbruket vil 
tømme vannreservoaret under 
byen.

brønner. Er det tomt, så er det 
tomt, sier han.
Den norske brønnen er boret i et 
eget vannreservoar som ble funnet 
ved hjelp av avansert teknologi. 
Egne monitorbrønner gjør at en 
kan følge med på vannstanden, 
og gjøre tiltak om vannet synker 

for raskt.
- Vi har prøvd å bore en brønn til 
en skole som ligger like i nærhe-
ten. Der kom vi til 170 meter uten 

hvor vanskelig det er, sier Haug.
Etter et par dagers prøving og 
feiling fant de norske soldatene 
imidlertid vann – på et nytt sted, 
og på 66 meters dyp.

Norsk oase
De norske brønnborerne har 
tiltrukket seg mange nysgjerrige 
– og ikke minst tørste – gjester i 
løpet av tiden i Afrika.
- Vi har jevnlig hatt besøk av 
folk som er nysgjerrige på hva vi 
driver med. I tillegg har vi blitt 
kjent med en tsjadisk gutt som har 
besøkt oss nesten hver dag, sier 
Haug.
Vannet fra den norske brønnen 
er gjennomsiktig og klart, og en 
ser stor forskjell på det mye mer 
grumsete vannet som kommer fra 
brønnene i byen.
- Vi har hatt en tusenliterstank 
med vann stående her. Fra den har 
vi delt ut litt vann til alle som har 
vært her. I tillegg har vi tatt oss av 
mange tørste kuer, humrer Knut 
Einar Haug.

PÅ VANNJAKT   
 I ØRKENEN

Vannjakt Knut Einar Haug fra Ål i Hallingdal  
er en av 70 ingeniørsoldater som har boret 
etter vann og bygget hele den norske leiren – 
midt i Afrika i opptil 50 varmegrader.



Moderne teknologi hjelper 
Knut Einar Haug og de andre 
ingeniørsoldatene med å finne 
vann i den brennhete ørkenen i 
Tsjad i Afrika.

Spennende
De tsjadiske guttene synes det er minst like 

spennende med maskiner som norske gutter.
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uren på rundt 1.000 
kilometer tok tre 
og en halv dag, sier 
Knut Olafsen (30) 
fra Steinkjer.

Han er en av de norske solda-
tene som måtte ta fatt på den 
lange kjøreturen til hjertet av 
Afrika. Flyplassen i Abeché, 
byen ved den norske leiren i 
Tsjad, har nemlig ikke mulighet 
til å ta imot de enorme Antonov 

-
ret benyttet for å frakte utstyret 
til Afrika. Dermed måtte den 
uvanlige kolonnen ta fatt på mil 
etter mil langs dårlige afrikanske 
grusveier.

Få mil med asfalt 
Knut Olafsen var med et av de 

til Afrika.
- Det første vi gjorde da vi møtte 

på Gardermoen, var å laste opp 

oss blant annet en Moxy MT31-
dumper, en gravemaskin og to 
lastebiler, sier Olafsen.

digert at det nærmest kan sam-
menlignes med en ferge. Inne i 

-
rene like godt to kjøretøy i bred-
den, så svært er det.

Ndjamena, hovedstaden i Tsjad, 
begynte vi på den lange kjøretu-
ren. I den første kolonnen kjørte 

militær feltvogn. På lasteplanet 
på dumperne hadde vi en grave-
maskin og forskjellig ustyr, sier 
Olafsen, som selv kjørte en av 
dumperne.
Turen gikk for det meste på dår-
lige afrikanske grusveier. 
- Det hele startet på noen få mil 
med asfalt. Etter det måtte vi 
bruke en grusvei som bare ble 
verre og verre jo nærmere vi 
kom Abeché. Heldigvis hadde 
jeg en maskin med store hjul, 
for da merket jeg ikke humpene 
så godt. De som satt i feltvognen 
hadde det nok verre, humrer 
Olafsen.

Møtte spyd-menn
Kompaniet slo følge med 35 
franske soldater som skulle 

samme veien.
- De sørget blant annet for vakt-
holdet under turen, sier Gustav 
Betten (27) fra Kviteseid.
- Underveis passerte vi mange 
landsbyer. De var preget av fat-
tigdom. Ett sted så vi menn som 
gikk langs veien med spyd.
Så fort soldatene parkerte kjø-
retøyene, strømmet nysgjerrige 
barn og voksne til for å se på de 
store maskinene.
- Et av de franske kjøretøyene 
ble underveis utsatt for en alvor-
lig ulykke. Dermed måtte vi 
ha en lengre stopp like ved en 
landsby for å vente på ambu-
lansehelikopteret. Da samlet 
det seg hundrevis av barn 
rundt oss, sier Betten.
- Vi hadde med oss fotballer 

Norske ingeniørsoldater la ut på en over 1.000 kilometer lang 

kjøretur for å få alle anleggsmaskinene til etableringsstyr-

ken fra Ingeniørbataljonen fram til den nye norske leiren i 

Tsjad i Afrika. Til tider var temperaturen så høy at ledningsi-

solasjonen smeltet på Moxy-dumperne.

100 BRENNHETE  
MOXY-MIL

T
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fra Norge, som vi ga til barna. 
Det var utrolig artig å spille 
fotball mot dem, sier Olafsen.
På turen overnattet soldatene 
på feltseng under åpen himmel, 
spiste feltrasjoner, og gikk 
streifvakter sammen med de 
franske soldatene.
- Det var heldigvis lite mygg. 
Og så var det kaldere. På nat-
ten var vi nede i tretti grader.

48 fat diesel
Kjøretøyene ble tanket opp til 
lunsj og til middag. På laste-
planet på den ene dumperen 
hadde maskinkompaniet med 
seg 48 fat med diesel.
Kontrastene fra det afrikan-
ske landet og til Norge er 
ekstreme. Tsjad ligger like ved 
ekvator, og under hele oppdra-
get måtte soldatene forholde 

Mekaniker

Pilot -
tonov AN 124-100.



ANLEGGSMASKINEN 6-0927

seg til ekstreme temperaturer 

- Varmen var et problem. 
På dagtid var det over femti 
grader varmt i skyggen, sier 
Olafsen.
- Vi måtte holde en fart som 
hele tiden var tilpasset tem-
peratur og belastningen på 
utstyret. Vi fulgte nøye med på 
temperaturen i motor, girkasse 
og drivverk, sier Harry Tobias-
sen (28) fra Vesterålen.
Han var mekaniker under tu-
ren, og var forberedt på å få 
mange forskjellige utfordringer 
underveis.

Ledningene smeltet
Turen gikk egentlig over all 
forventning.
- Jeg hadde forberedt meg på 

støvet og varmen. Maskinene 
våre er tross alt bygget for nor-
ske forhold, og har ikke vært 
testet i slike ekstreme omgivel-
ser, sier Tobiassen.
Han hadde kun med seg en 
verktøykasse, noen ledninger 
og Forsvarets krigsskaderepe-
rasjonssats (KSR) på turen.
- Vi var mest plaget med elek-
troniske feil. Plutselig ville 
ikke dumperen gå i gir, for 
eksempel. Eller så stoppet den 
helt. Da var det kortslutning i 
ledningsnettet, for isolasjonen 
som var brukt rundt ledningene 
var ikke tilpasset den ekstreme 
varmen som utviklet seg i 
koblingsboksen. Ledningene 

På den ene dumperen ble 
motorstyringen helt ødelagt i 
varmen. De norske soldatene 

måtte hele tiden «jukse» eller 

meste til å fungere igjen. Men 
akkurat motorstyringen måtte 
de kople helt ut, og kjøre re-
sten av turen i nødmodus. Der-

-
fekt på ett av kjøretøyene.

Gammelt materiell
De andre nasjonene kjørte for 
det meste bare med gammelt 
materiell som fungerte uavhen-
gig av elektronikk.
- Det er velprøvd materiell 
som de vet fungerer i ekstremt 
varme omgivelser, sier Tobias-
sen, og fortsetter:
- Vi har likevel fått mange 
lange blikk etter det moderne 
utstyret vårt. I den ekstreme 
varmen har det klart seg over-
raskende bra, tross alt. Vi er 

veldig glad i det utstyret vi har.
De andre norske soldatene 
kunne heller ikke tenkt seg å 
bytte ut de moderne maski-
nene.
- Vi startet på turen en mandag 
morgen, og var ikke framme 
før torsdag klokken ett. Da 
hadde vi kjørt 1.040 kilometer. 
Til tross for de ekstremt dår-
lige veiene var det veldig kom-
fortabelt å kjøre de splitter nye 
dumperne, sier Olafsen.
- Komfortabelt, men litt tregt, 
tilføyer Betten og humrer.

Tekst 
I LARS MAGNE HOVTUN,

for de norske soldatene i Tsjad
Foto 
I FORSVARET

Kveld Gustav Betten pumper opp en fotball etter at de norske soldatene har slått leir for kvelden.
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MASKINTEST CASE WX145-series 2
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essuten: 
En sterk motor 
og en uvanlig 
velkonstruert 
undervogn som 
gir maskinen 
høy stabilitet. 

Eneste malurten i begeret er 
vel transporthastigheten.

Hytta
Hytta har store glassvinduer, 
og frontruta er svært lett å 

skyve opp i taket med et enkelt 
håndgrep. Rattet er justerbart 
fram- og bakover. 
Personlig vil jeg ha rattet så 
nært meg som mulig for å 
oppnå best mulig sikt. At det 
ble en anelse trangt for bena 
og blinklysbryteren fordi rattet 
var vinklet for mye mot stolen, 
var ikke like bra.

Stolen har derimot bra 
med innstillingsmuligheter, 
støynivået er behagelig og 

klimaanlegget fungerer aldeles 
-

lig vist hva det var godt for da 
testdagene bød på strålende 
solskinn og varme. 

Jeg opplevde ikke hytta som 
spesielt trang heller, og det er 
godt med plass bak førerstolen 
til ymse saker og ting. Instru-
menter og brytere er plassert til 
høyre for føreren, og gir et litt 
rotete inntrykk. En mer logisk 
layout vil hjelpe.

PÅ HJUL
HYDRAULIKK
RASK

Case er vel mest kjent i Norge for sine beltegravere, 

men månedens test viser at produsenten også 

ligger temmelig høyt på banen med hjulgravere. 

WX145-2 har blant annet harmonisk og rask 

hydraulikk som gir full kontroll.

D
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MASKINTEST CASE WX145-series 2

Hydraulikk
En Case beltegraver jeg i sin 
tid testet, hadde en hydraulikk 
ut over det vanlige. Derfor var 
det med spenning jeg så fram 
til hva hjulgraveren kunne 
levere sammenliknet med den 
beltedrevne slektningen. Og 
jeg ble på ingen måte skuffet: 
En harmonisk og rask hydrau-
likk der man har full kontroll. 

Hydraulikken er stillegå-
ende uten noen former for 

skriking eller skrakling. Fullt 
drag fra maksimal bomrek-
kevidde gikk uten problemer, 
til tross for tiltrotatorens ekstra 
vekt. Dessverre virker det som 
enkelte produsenter har van-
skeligheter med å få til kor-
rekte kalibreringer for nettopp 
ekstra montert tiltrotator.

Testmaskinen hadde todelt 
bom. Plasseringen av stempe-
let til denne på bommens bak-
side innebærer at samlet vekt 

konsentreres mot midten av 
maskinen for bedre stabilitet. 
Bra jobbet.

Motor/drivlinje
Det er vrient å klage på motor-
reserver under graving med en 

og hele 515 Nm/1.400 o/min 
-

verre ikke anledning til å teste 
kjørehastigheten på landevei 
fordi det oppsto en trykkfalls-

feil i systemet med påfølgende 
reduksjon til sikkerhetsnivå 
rundt 20 km/t. Ifølge instruk-
sjonsboka er maksimal hastig-
het 30 km/t. Personlig synes 
jeg topphastigheten bør ligge 
mellom 35 og 40 km/t for en 
servicemaskin som ruller mye 
gatelangs.

WX145-2 har tre hastig-
hetsmodi for ulike bruksom-
råder. I arbeidsmodus tok 
maskinen seg godt opp bratte 

Karakterboka Tekniske data
Hytte
Sikt 4
Plass 4
Ergonomi 4
Instrumentering 3
Hytteklima 4

Hydraulikk
Følsomhet 4,5
Hurtighet 4
Styrke 4

Motor/drivlinje
Transporthastighet 2

Service
Daglig ettersyn 4
Atkomst ved service 4

Totalt 3,8

Tjenestevekt: 14.350 kg
Motor: Case Steg IIIa
Effekt: 121 hk/ 2.000 o/min
Max. hastighet: 30 km/t
Gravekraft skuff: 91 kN
Støynivå hytte: 76 dB(A)
Eksternt støynivå: 103 dB(A)
Max. gravedyp: 5,1 m
Max. gravehøyde: 9,4 m

ANLEGGSMASKINEN 6-09 30
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Standard utstyr
Powerboost
Pump management
Automatisk pendellås
Automatisk arbeidsbrems
3-pumpers hydraulsystem

Grunnpris:
På forespørsel, Beck Maskin AS

ANLEGGSMASKINEN 6-0931

helninger stort sett uansett 
underlag. Og med tanke på 

oppfattet jeg drivstofforbruket 
i ”eco”-modus som absolutt 
godkjent.

Konstruksjonen av under-
vogna er godt gjennomtenkt. 
Maskinen har god frigangs-
høyde og akselavstand, og en 
snedig plassert innfesting av 
graveaggregatet. Alt i alt gode 
bidrag til jevn vektfordeling 

og stabilitet. Og en ting til: 
Motvekten gjør jobben med 
minimalt overheng.

Service/daglig vedlikehold
Utvalget av luker og deksler er 
rikelig fordelt rundt omkring 
på maskinen, 
og gir grei at-
komst til ser-
vicepunktene. 
Også motordek-
selet er stort, 

og åpner for god plass rundt 
selve motoren. Luka har dessu-
ten dempere som også holder 
den på plass. Mellom hjulene 

for lagring av tilbehør. Smøre-

andre maskiner på markedet, 
og hytta er enkel og lettstelt.

Testfører
I RONNY LARSSON
Foto
I HARALD JONSSON
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MIN DAG BJØRN HÅVARD RØNNINGEN

I mars i år startet arbeidene med 
det nye dobbeltsporet mellom 
Barkåker og Tønsberg, som er 
en del av den langsiktige strate-
gien for å forbedre kapasiteten 
på Vestfoldbanen. Utbyggingen 
vil gi bedre punktlighet og 
redusert reisetid. Strekningen 
mellom Barkåker og Tønsberg, 
som har en total anleggslengde 
på ca. 7,8 km, er et prioritert 
byggeprosjekt på Vestfoldbanen 
fordi den vil føre til økt baneka-
pasitet på kort sikt. Strekningen 
er også nødvendig for å få full 
utnyttelse av de anleggene som 
allerede er ferdigstilt nord i 
fylket. Det nye sporet skal etter 
planen åpne i 2011.

Først inn – sist ut

faste anleggsmaskinførere fra 
Reinertsen AS på jernbanepro-
sjektet.

– Jeg var vel omtrent den 
første som kom hit, og jeg er 

nok den siste som drar herfra 
når prosjektet er ferdig, sier han 
og ler. 

– Det er jo ofte sånn at vi 
maskinførere er tidlig inn og 
sent ut, da vi er med på ryd-
dingen mot slutten. Det kan 
forresten hende vi blir her enda 
lenger, for Reinertsen regner 
også på den neste parsellen av 
dobbeltsporet.

Pallegaffel
Det er nettopp rydding den blide 
trønderen holder på med da An-
leggsmaskinen kommer forbi.

– Jeg driver og rydder her 
i dag, med pallegaffel. Det er 
rørdeler og diverse annet rot 
som blir liggende rundt her som 
skal ryddes bort. Noe tas vare 
på, mens noe sorteres og kastes. 
Pallegaffel er et meget effektivt 
hjelpemiddel til slik rydding, 
sier han.

– Jeg har ikke noe formell 
maskinførerbakgrunn, men er 

oppvokst på gård og lærte tidlig 
hvordan man skulle håndtere 
maskiner.  I Reinertsen har jeg 
vært fast ansatt i ca. 10 år, men 

Oppvokst på gård
Den glade maskinføreren pend-
ler ukentlig fra Trondheim, noe 
som fungerer svært bra. 

– Jeg bor i hjørnebrakka der 
oppe og trives veldig godt, sier 
Rønningen og peker på den 
store brakkeriggen i bakgrun-
nen.

– Det er ikke noe problem 
å pendle, og det går også bra 
med tanke på familien hjemme. 
Jeg reiser hjem hver torsdag og 
kommer tilbake hit på søndag. 
Det er en 4-3-ordning nå, men 
det er snakk om at vi kanskje 
skal gå over til en 12-9-ordning, 
altså 12 dager på og ni dager av. 

Latteren sitter løst
Selv om det er rydding Rønnin-

Like utenfor Tønsberg møter Anleggsmaskinen en svært blid og 

omgjengelig maskinfører fra Trondheim. Bjørn Håvard Rønningen er med 

på et stort jernbaneprosjekt; nærmere bestemt utbyggingen av det nye 

dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg. Han pendler ukentlig mellom 

trønderhovedstaden og Norges eldste by, og trives utmerket godt med det.

Navn I Bjørn Håvard Rønningen
Firma I Reinertsen AS
Alder I 48 (en god alder, 

ifølge ham selv)
Maskin I Komatsu PW22

HUMØRFYLT
JERNBANEUTBY
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gen holder på med når Anleggs-
maskinen stikker kameralinsen 
opp i Komatsuen hans, er det noe 
annet han helst driver med på 
jobb.

– Det morsomste jeg gjør er 
grøftegraving og VA-anlegg, altså 
å legge rør for vann og kloakk. 
Det er kjempeartig, sier han.

– Reinertsen er for øvrig et 

spennende og utfordrende sted å 
jobbe, hvor vi blir involvert i alt 
fra riving av bygg, bygging av vei 
og nå toglinje. Det er dessuten en 
veldig morsom arbeidsplass; vi 

har det artig på jobb og latteren 
sitter løst.

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

GGING

Fornøyd Rønningen trives med å pendle (brakkeriggen i bakgrunnen er for tiden hjemmet hans på Østlandet). Til venstre på bildet ser man også 
pallegaffelen han bruker til å rydde med.
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Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra 
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.MASKINELT TILBAKEBLIKK

LASTEBILTRUKK
FEIEMASKIN

Broddway Senior 1986.    
Museets gjenstandsnr. 00-G-
02359.

Vi skal her bevege oss bort fra 
anleggssiden, og over til vedli-

eksempler på mekanisert fei-
ing fra første del av 1900-tal-
let. På Vegmuseet er utstilt en 
hestetrukket feiemaskin, med 
følgende utstillingstekst:
”I hestekjøretøyenes tid omfat-
tet gaterenholdet alminnelig 
feiing av kjørebane og fortau 
med bortkjøring av oppsop. 
Fra hovedgatene var det nød-

vendig å fjerne hestemøkk, og 
gatene måtte vannes. Feiemas-
kinen har vært brukt i Oslo fra 
begynnelsen på 1900-tallet. 
Den er produsert i 1903 av 
Thunes Mekaniske Værksted 
og har vært trukket av én 
hest. Piasavakosten (roterende 
børste) drives av hjulene via 
tannhjulsoverføring og kjede. 
Kosten er diagonalmontert slik 
at oppsopet skjedde fra veg-
kanten og inn mot midten av 
vegbanen.”

Fast dekke
Som kjent, tidene forandrer 
seg.

- Drift i bygater har ikke vært 
et arbeidsområde for Statens 
vegvesen, virkefeltet har vært 
riks- og fylkesvegene. Etter 
hvert som faste vegdekker 
økte i lengde fra 1960-tallet og 
utover, kom det opp en ”fei-
eoppgave” i form av opptak 
om våren langs vegkantene, 
av strøsand. Denne samlet seg 
mange steder i vinterens løp 
som en hardpresset ranke langs 
vegkanten. Og som skulle fjer-
nes på vårparten for å klargjøre 

merking. Enklere utstyr som 
traktormontert feiekost var lite 
tilfredsstillende, da sandmate-

-
for vegkanten.

Ikke skrivefeil
På 1960-tallet kom det, pri-
mært for denne oppgaven, i 
bruk en lastebiltrukket, oppta-
kende feiemaskin, med beteg-
nelsen Broddway Senior. Det 
kan nok virke som dette navnet 
er en feilskrift for en kjent 

det er det ikke, navnet og mas-
kinen stammer fra den svenske 
produsentbedriften Bröderna 
Brodd AB.  Maskinen utgjør et 
tilhengerredskap bak lastebil. 
Feiesystemet består av nedfell-
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ET
bar oppriver på begge sider, 
deretter en kraftig tallerken-
børste på begge sider, og en 
midtmontert børstevals. Opp-
taksmaterialet skyves inn på en 
”elevator” skrapertransportør. 

Båndtransport
Denne legger materialet over 
på neste og siste ledd, en 
båndtransportør som plasserer 
materialet på bilens lasteplan. 
Dette er en mekanisk fei-
ing og opptak, ikke et suge-
opptak. Transportbåndet er 
dreibart og følger lasteplanet 
når bilen svinger. Videre er 
det en vanntank og pumpe for 
vanning foran feieprosessen 
som kunne utvikle mye støv. 
Maskinen har en driftsmotor 
for alle funksjonene. Tidlig 
utgave på 1960-tallet hadde en 
feiebredde på 2,2 m, en vekt 
på ca. 2,8 t, og en Volvo Penta 
bensinmotor på 75 hk. Senere 
ble motoriseringen endret til 
en Ford dieselmotor på ca. 50 
hk. Og komponenter og kapa-
sitet ble videreutviklet.

Lastebilchassis
Maskintypen var effektiv i 
den omtalte oppgaven, opptak 
av vårsanden, som utgjør en 
tung masse. Maskinen kunne 
jo også brukes til andre feie-

behov. Funksjonsmåten med 
”produksjon” med lasting av 
bil, skifte av bil for kjøring til 

syklus, virket også effektivt.
I 1970 hadde Vegvesenet i alt 
15 stk. av disse maskinene. 
På den tiden var også de 2 
første lastebilchassis monterte 
feiemaskinene (med opptak 
med sugeprinsipp og stor ma-
terialbeholder) nylig kommet i 
etatens maskinpark. Senere har 
denne maskintypen etter hvert 
overtatt innen feiemaskinene. 

To varianter
Det ene bildet her viser en av 
de tidlige Broddway Senior i 
arbeid i Langangen-området i 
Telemark, i april 1969. Trukket 
av tidstypisk vegvesen Ma-
girus 4x4 lastebil. Det andre 
bildet viser det eksemplaret av 
maskintypen som Vegmuseet 
har, som er en nyere utgave. 
Denne er fra 1986, og har be-
tegnelsen Senior HD. Bredde 
2,7 m, vekt 3,7 t, motor 63 hk. 
Denne kommer fra vegvesenet 
i Oppland.

Tekst og foto 
I BJØRN PREBENSEN
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TEMA ELMIA WOOD 2009

FRA SKOGFRON
MYE NYTT
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TEN
Verdens største skogsmesse Elmia Wood arrangeres hvert 

fjerde år, og er som regel den utløsende faktoren for 
presentasjon av videreutvikling, skaperkraft og nyheter 

blant de største skogsmaskinprodusentene. Så også 

leverandørene av maskiner til skogsentreprenørene 
i Norge var på plass med reelle nyheter av ulik 

karakter.
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H-10 er en helt ny 8-hjuls hogstmaskin som er bygget etter nøyak-
tig samme konsept som storebror H-14. H-10 ble vist som prototyp 
på Elima Wood, og har vært en godt skjult hemmelighet også blant 
de mest ihuga Rottne-brukerne blant skogsentreprenørene her til 
lands.
Ifølge Ole Thomas Fladby hos Rottne-importør Skogteknikk AS 
har maskinen kvaliteter som gjør den egnet til så vel tynning som 
sluttavvirkning.
- Maskinen dekker for så vidt begge behovene, i og med at størrel-
sen passer til begge typer drifter. Står tynning på programmet, gjør 
den jobben til gagns, og hvis det er snakk om sluttavvirkning tar 
den unna i fullt monn der også, sier Ole Thomas Fladby.

Ny fra bunnen
H-10 er konstruert fra bunnen av som en stikkveisgående tyn-
ningsmaskin. Krana er montert over fremre boggie, mens hytta er 
plassert midt over leddet. Motor, transmisjon og drivstofftanker er 
plassert på den bakre halvdelen.
- Maskinen blir originalutstyrt med en 11 meters kran, og er her 
vist med det nyeste EGS 405-aggregatet vårt, det samme som sit-
ter på H-8 fra fabrikk. Maskinen har også den nå velkjente hytta 
som H-8, samt Rottnes eget D5 måle- og maskinstyresystem, sier 
Fladby. Fordi leddet også på denne maskinen er plassert nøyaktig 
på midten, nyter H-10 godt av presis sporing mellom for- og bak-
del. Samtlige åtte hjul er i dimensjon 710x22,5”.
- Maskinen kommer i full produksjon om ikke lenge. H-10 er som 

ROTTNE  
TETTER GA

Med den helt nye hogstmaskinen H-10 anser Rottne 

gapet mellom tynningsmaskinen H-8 og sluttavvirk-

ningsvarianten H-14 som helt tett.

Ny maskin  Ole Thomas Fladby 
har store forhåpninger til helt 
nye Rottne H-10, en hogstmas-

dekke både sluttavvirknings- 
og tynningsbehovene.

F18 med ”wide body” øker 
lastekapasiteten vesentlig.

Hurtigkopling  
dette er alt som  
skal til for hurtigkopling 
mellom pendelarm og 
rotorarm.
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PET

alle andre Rottne-maskiner ektremt lettkjørte og servicevennlige, 
sier en forhåpningsfull Ole Thomas Fladby.
Maskinens totale lengde er 7,27 meter. Rottne opererer med to al-
ternative bredder på henholdsvis 2,73 eller 2,84 meter. Driftvekten 
oppgis til 15.000 kg.

Solid forsvinner
Skogsmaskinprodusenten viste også de helt nye lassbærerne 
Rottne F13s og F15. Førstnevnte erstatter Solid F12s, og er ifølge 
Fladby tvers gjennom en helt ny modell med samme lastekapasitet 
som forgjengeren, men med bedre ytelser. Motoren er ny og mer 
miljøvennlig, og en ny generasjon hydrostatkomponeter skal gi økt 
trekkraft. Boggier av såkalt portaltypen øker frigangen i forhold til 
forgjengeren. Den styrbare bakre seksjonen er opprettholdt, en løs-
ning som øker styrevinkelen fra 43 for varianter uten til 54 grader 
med styrbar bakvogn.
Nye F15 erstatter Solid F14, og byr ifølge produsenten på samme 
type driftsmessige gevinster som F13s. Også denne modellen har 
nå den nye hytta som alle de andre av Rottnes lassbærere. Som 
tillegg kan derfor også F15 nå utstyres med Rottnes ComfortLine 
dempingssystem, som angivelig skal gi bemerkelsesverdig reduk-
sjon av vibrasjoner i selve hytta.

Øker i bredden
Rottne viste også nye wide-load lassbærervarianter av både F15 
og F18, et breddeøkende alternativ for å øke lastekapasiteten. Sys-

temet omfatter lastestøtter og hydraulisk høyderegulering. Front-
grinda har hydraulisk manøvrerbare sideseksjoner. Lastebankenes 
ytre ender består av dobbeltleddede seksjoner som gjennom et 
fjærsystem holdes sammen i inntrukket posisjon når lassbæreren 
kjøres tom. De kan også låses i denne posisjonen.
Ifølge Ole Thomas Fladby ekspanderer lastearealet automatisk til 
ytterste posisjon og de teleskopiske sidestøttene kan manøvreres 
fra førerplass separat for hver enkelt side. På den måten kan lastea-
realet økes fra henholdsvis trinnløst mellom 4,6-5,6 m2 for F15, 
og mellom 5,4-8,4 m2 for F18.

Bioklipp og hurtigkopling
Heller ikke Rottne har oversett økende etterspørsel etter bioklip-
paggregater i moderne skogsdrift. Nye EK 300 har klippediameter 
på 300 mm, med omskifte av grep for hvert nye klipp. Fangstar-
mene holder innsamlet kvist, kvast og småstammer fast mens neste 
grep klippes av. Lasting rett på lassbærer eller i bunter rett på bak-
ken, heter det i omtalen.
Som om ikke det var nok har Rottne nå laget et hurtigkoplingsfeste 
for montering mellom rotor og pendelarm.
- Redskapsskiftet går på et blunk ved hjelp av en gjennomgå-
ende gjenget bolt med montering fra undersiden, sier Ole Thomas 
Fladby.

På Elmia Wood: 
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Nye Rottne F15 erstatter Solid F14, og har den nye hytta som standard.
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- Dette er veldig artig å få være med på, sier tidligere salgssjef Oddvar 
Sagstuen i Komatsu Forest Norge AS, nå pensjonert, men fortsatt umu-
lig å holde unna verdenspremierer som Elmia Wood representerer. Ikke 
misnt fordi han i løpet av sine mange år som salgsansvarlig besørget over 
1.000 Valmet skogsmaskiner ut til kundene sine.  
Pensjonist eller ei, Sagstuen er travelt opptatt med å håndtere besøkende 
som er innom den dyprøde og omfangsrike standen til Komatsu Forest, 
der også regjerende salgssjef Erik Øvrebø innimellom sliter med å holde 
orden på køen av nysgjerrige.
- Hogstmaskinen Valmet 931 er konstruert ny fra bunnen av, og en skik-
kelig nyvinning vi forventer oss mye av. Men det gjelder også det Valmet 
her lanserer som de nye parhestene innen tynning, hoggeren 901 TX og 
lassbæreren 840 TX, sier Øvrebø.
931 skal ifølge Øvrebø og Sagstuen representere en helt ny kombinasjon 

god produktivitet og medfølgende inntjening. Motoren er helt ny med 

drivstofforbruk.
- En helt vedlikeholdsfri beltedrevet transmisjon skal bidra til å forenkle 
vedlikeholdet vesentlig, sier Erik Øvrebø. 931 veier drøye 19 tonn, og 

motoren leverer 259 hk og 1.070 Nm. Rekkevidden oppgis til 10 eller 8,5 
meter, avhengig av kran- og aggregatvalg. 

Snuser på markedet
Daglig leder Svein A. Valaker i Valaker Skog og Anlegg i Eikangervåg i 
Hordaland er innom standen som snarest og sjekker ut hva de rødkledte 
maskinleverandørene har å by på.
- Jeg har for tida bare en hogstmaskin, og den er grønn. At jeg er innom 
her nå, betyr ikke at jeg skal skifte maskinfarge. I alle fall ikke med det 
aller første, sier Valaker, som forsikrer at alle leverandørene blir vurdert 
like grundig etter hva slags behov hans egen drift har den dagen det blir 
aktuelt å vurdere innbytte.
- Rødt, grønt, gult eller blått. Det får vi se når dagen kommer, sier Svein 
A. Valaker som lar seg avfotografere i rødt selskap foran den nye lassbæ-
reren Valmet 840 TX.

Skånsom
T’en i modellbetegnelsen representerer signalet utad som beskriver at her 
er en spesialmaskin for tynning, forståelig på både på nordiske og engelsk 
språk.

MANGE NYE VALMET-

Komatsu Forest brukte Elmia Wood som springbrett mot hele verden for de to nye hogstmaskinene Valmet 

901 og 931 TX, samt en helt ny lassbærermodell. Og det med hele det norske salgsapparatet på plass.

Helrødt Svein A. Valaker (t. h.) tar en kikk på nye Valmet 840 TX sammen med Oddvar Sagstuen, daglig leder 
Tore Aaslund og Erik Øvrebø.

Rugg Nye Valmet 931 i aksjon.
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- 840 TX er sammen med den nye hogstmaskinen 901 TX vårt nye radar-
par for tynning, sier Erik Øvrebø.
- Lassbæreren er bygget for spesielt skånsom drift med en vekt på vel 
14 tonn, og maksimal lastevekt på 12 tonn. Driftsvekten er altså redusert 
med 800 kg fra basismodellen. Bakvogna er nykonstruert for å ta tunge 
lass uten at det går ut over marktrykket, og designet tillater bruk av belte-
bredde opptil 1 meter. Plasseringen av bakboggien gir også bedre styre-
presisjon, sier Øvrebø.

Parhest
Tynningshoggeren 901 TX er altså den ideelle parhesten, ifølge Komatsu 
Forest-systemet.
- Også denne er konstruert for å jobbe mer skånsomt mot underlaget, og 
samtidig smidig og produktiv. Konstruktørene våre har tatt utgangspunkt 
i behov som er meldt inn fra kunder rundt omkring, sier Øvrebø. 
901 TX har en omtrentlig vekt på 17 tonn, og måler 2,7 meter i bredden 
med 600-hjul.
- Som andre Valmet-hoggere har også denne tiltbar hytte som også roterer 
i takt med kransvingen, slik at føreren alltid har fullt overblikk over det 
han eller hun driver med uten å måtte vri nakken, ifølge Øvrebø.

Motoren yter 204 hk ved 1.500 o/min, og leverer 820 Nm. Rekkevidden 
oppgis til 10, henholdsvis 11 meter avhengig av kranvalgene CRH 16 
eller CRH 16DT. Best tilpassede aggregater skal være Valmet 350.1 eller 
360.2.

Valmets tyngste
To nye aggregater ble også vist for første gang under Elmia Wood. 
365-modellen er et all round-aggregat med vekt på 1.200 kg, og mate-
hastighet opp til 5 m/sekund. Største kappediameter er 650 med mer. 365 
er også utstyrt med et helt nytt lengdemålingssystem. Helt nye 378 veier 
hele 2.000 kg og er med det Valmets aller tyngste hogstaggregat. I ut-
gangspunktet er det tilpasset bruk på Valmets beltegående hogstmaskiner, 
og er derfor lite aktuelt for utnyttelse i norske skoger.

ønsker fra brukere.

På Elmia Wood: 
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Parhest Demokjøring av Valmet 901 TX med 931 bak til høyre.
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STYRKELØFT FOR SKOG
Med sine drøye 46.000 besøkende representerte Elmia Wood 2009 

et skikkelig markløft for en konjunkturutsatt skogsindustri, lyder 

skogsmaskinleverandørenes oppsummering etter fem dagers messeinnsats, 

Kapasitet
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Stavanger 4. - 6. juni 2010

NÆRINGEN

Leverandørene som stilte ut siste nytt av kortvirkesmaskineri har klok-
kertro på framtiden og aner allerede nå at det økonomiske jerngrepet 
omkring konjunkturene er i ferd med å slippe taket.
Den øverste ledelsen hos så vel EcoLog som Ponsse er i alle fall enige 
om at noe er i ferd med å skje.
- Dette er til tross for dårlige tider det beste Elmia Wood som er arrangert. 
Det kjennes helt klart som om vi står overfor en konjunkturendring i 
positiv forstand både nasjonalt og internasjonalt, oppsummerer salgssjef 
Erling Lindberg i EcoLog i en pressemelding utstedt etter messeslutt.
Administrerende direktør Benny Sondell i Ponsse bekrefter den gode 
følelsen fordi det aldri tidligere har vært så mange besøkende innom 
maskinprodusentens stand på Elmia Wood som denne gangen.
- Vi har vært gjennom en veldig bra messe. Spesielt har vi merket oss en 
kraftig økning av interessenter fra sentraleuropeiske land som Tyskland 
og Frankrike, sier Sondell.

Bioenergi
Foruten økende interesse for den teknologiske utviklingen innen kortvir-
kesmaskiner, er bioenergi og maskiner til dette formålet et annet område 
der arrangørene har merket hardt kjør. Antallet utstillere av produk-

for krisen i markedene konkluderes det med at behovet for biobrensel 
øker, mens samlet avvirkning samtidig går ned. Dermed må råvarene 
hentes ut av skogen på nye måter, noe som fører til at behovet for nye 
typer utstyr og maskiner øker. Det er ikke lenger nok å hente ut og utnytte 
overskuddsvirke etter vanlig skogsdrift.

Ansikt til ansikt
Arrangørene tror også denne typen maskin- og utstyrsmesser vil få større 
og større betydning i årene som kommer. Ikke minst fordi internett nå er 
blitt en dagligdags kanal for å formidle informasjon og markedsføring. 

Internett skaper ikke bare mer direktehandel, men innebærer også at 

kunder møter disse leverandørene ansikt til ansikt på messene, er begge 
parter enda bedre forberedt enn tidligere, slik at forretninger kan gjøres 
raskt og effektivt mens menneskene møter hverandre, lyder en oppsum-
mering av utviklingen.

”Udde” svensker
Men Elmia Wood er også arena for det svenskene kaller for ”udde” mas-
kiner og tilbehør. Motorsagprodusenten Husquarna stilte for eksempel 

er bygget på en lett, markstrykksvennlig aluminiumsramme og er kon-

En annen svensk nyvinning er skogsmaskinen Lightlogg C fra Timbear 
-

vekts kombivariant til tynning som klarer opptil 10 tonn som lassbærer, 
eller jobber som kjapp hogstmaskin etter en halvtimes innsats til funk-
sjonsbytte. Produsenten mener behovet fors like maskiner øker i og med 
at vintrene blir varmere og at skogbunnen dermed er bløt store deler av 
vinterhalvåret.

På Elmia Wood: 
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Kombi Lettvekteren Timbear Lighlogg
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Finske Ponsse lanserer skogsmaskin på skogsmaskin, mange av 
dem med navn på forskjellige dyrearter som modellbetegnelser. 
Buffalo, Gazelle og Elephant er eksempler på andre maskinmodel-
ler.
- Fox er en helt ny 8-hjuls hogstmaskin og konstruert for tynning. 
Den jobber skånsomt mot terrenget og har uhyre presise manøv-

reringsegenskaper, sier daglig leder Lyder Hove Ellevold i Ponsse 
AS.

Nytt kranfeste
Fox var den best vel bevarte hemmeligheten fra den kanten på Elmia 

REVESTREKER FRA 
PONSSE
Hogstmaskinen Fox med nytt kranfeste og 8 hjul er siste skudd på stammen 

av ville dyr fra Ponsse. Lur som en rev, og med egenskaper som kommer 

skogsmaskinførerne tilgode, slår den norske importøren fast.

1
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vinteren.
- Fox er særdeles effektiv under krevende forhold. Teknikken i bunnen 
bygger på velkjent og pålitelig Ponsse-kvalitet, men det er gjort et par 

nærmere hytta for at føreren skal få best mulig bilde av arbeidsområdet. 

Endringen innebærer også enda bedre vektfordeling og stabilitet. Og fordi 

maskinen har åtte hjul som standard er det lettet mye på marktrykket, en 

viktig faktor når det drives tynning på bløt og sårbar grunn, sier Hove 

Ellevold.

Godt besøk

Motoren er som eller hos Ponsse fra Mercedes Benz, her en helt ny på 

197 hk og med dreiemoment på 705 Nm. Hydraulikken er av enkretsty-

pen med en ekstra kraftig arbeidspumpe, ifølge dataene.

- Midtleddet har fått hydraulisk lås, mens rekkevidden med den nye C22-

krana vår er på 11 meter, supplerer selger Svein Arild Kolstad.

I tråd med Ponsses administrerende direktør Benny Sondells besøksregis-

treringer var også Hove Ellevold Kolstad rustet for stor tilstrømning av 

besøkende på standen.

forutsatt for å se på skogsmaskiner i løpet av disse dagene. Det er i så fall 

messer her i Jönköping, sier Kolstad på messas andre dag. Størst var 

tilstrømningen i forbindelse med avslutningshelgen.

ADS på lassbærere

Ponsse viste også hogstmaskinen Ergo med åtte hjul, som et supplement 

til sekshjulsmodellen.

- Dette har lenge vært et ønske hos mange Ponsse-brukere. Trekkraften 

er samtidig økt med 12 prosent, og maskinen kan utstyres med balanserte 

boggier for å klatre enda bedre i bratthengene. Og akkurat som på Fox, 

reduseres også her marktrykket sammenliknet med sekshjulingen, sier 

Kolstad.

Et aktivt dempningsystem, ADS, sto også på nyhetsprogrammet for den 

tilvalg lenge. Aktiv demping forutsetter maskiner med seks hjul.  Forak-

selen har pendeloppheng, og bevegelsene registreres og balanseres ut av 

en gyroinnretning. Patentet sørger for at manøvreringsegenskapene blir så 

å si tilsvarende åtte hjul, ifølge Hove Ellevold.

- Ergo- og Bear-hoggerne har hatt aktiv dempning en god stund. Nå får 

altså lassbærerne samme system. Kjørehastigheten øker med bedre stabi-

litet. Forstyrrende sideveis bevegelser reduseres merkbart.

På Elmia Wood: 
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Nyhet Lyder Hove Ellevold og Svein Arild 
Kolstad poserer foran helt nye Ponsse Fox 
med 8 hjul som standard.

Valgfritt Også Ponsse Ergo ble vist som 
8-hjulsvariant, da med ekstrabetegnelsen 
8w.

Komprimert Lassbærerne Elephant og 

effektiv håndtering av biomasse.

1
2
32

3
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Og på Elmia Wood kunne daglig leder Håvard Brynjulvsrud for aller 
første gang vise fram alle de ti maskinene på ett og samme brett.

Leveringsprogrammet vårt er fullført maskin for maskin i løpet av det 
siste halvåret, etter at vi viste den aller første hoggeren på Hurdagene i 
fjor høst, sier Brynjulvsrud.

på besøkslista. Driftsleder Martin Hanestad og markedssjef Jon Gultvedt 
i SB Skog dukket opp samtidig med skogsentreprenør Ove Nygaard, som 
driver enkeltmannsforetak med John Deere som maskinmerke.
- Jeg drifter til daglig lassbærerne 1110D og 1410D, samt hogstmodel-
lene 1070D og 1470D. Akkurat nå tar jeg de nye E-modellene i nærmere 
øyesyn, og de frister, sier Nygaard til Anleggsmaskinen.
Ringen sluttet
SB Skog-delegasjonen var i første rekke ute for å møte folk, se på maski-
ner og utstyr og følge med i hva som skjer på den teknologiske siden.
- Vi samarbeider jo tett med skogsentreprenører og maskinførere. Her er 
på en måte ringen sluttet. Det var artig å møtes her uten forvarsel. Dette 
bekrefter jo at også de andre aktørene i vår bransje er på hugget, sier 
Martin Hanestad.
Med full E-serie på plass har samtlige av John Deeres skogsmaskiner 
identiske, roterbare hytter med automatisk nivellering. Nytt fra leveran-
døren er også logisk bomstyring, et system der maskinen selv tolker og 
fullfører rutinemanøvrer føreren setter i gang. Avansert teknologi til tross, 
John Deere har valgt å beholde den minste hogstmaskinen 1070 i D-ut-

gave på leveringsprogrammet, ifølge salgssjef Amund Holen for å dekke 
opp behovene i tynningsmarkedet som et rimelig alternativ uten det aller 
siste innen avansert automatikk og elektronikk.

På Elmia Wood: 
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

KOMPLETT FRA JOHN DEERE

Med verdenspremiere for de siste tre av John 

Deeres nå totalt 10 hogstmaskiner og lassbærere i 

E-serien, har samtlige skogsmaskiner der i gården 

roterbar hytte med automatisk nivellering.

Ny maskin Amund Holen venter seg mye av lassbæreren 1910E.

På laget Håvard 
Brynjulvsrud, Ove 

Nygaard, Martin 
Hanestad og John 

Gultvedt foran John 
Deere 1470E.
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Ledelsen i Risa-konsernet har sett en klar utvikling også innen 
-

temer og prosjektgjennomføring. Flere av oppdragsgiverne 
etterspør kvalitetssystemer i henhold til ISO uten at det sam-

-
ning, ifølge konsernets HMS- og kvalitetsdirektør Hallgeir 
Bruheim.
Risa AS er dermed klarert i henhold til ISO9001, mens Risa 
Rock AS i tillegg tilfredsstiller vilkårene i ISO14001.
Dermed nytter det ikke bare å ha systemet for kvalitetssikring 
på plass. En akkreditert revisor må hele tiden gå den aktuelle 
bedriftens systemer etter i sømmene for å dokumentere at 
bedriften faktisk etterlever det som systemet beskriver. To 

Risa AS-kontrakter, og ga en pekepinn om mulige forbedringspotensial 
sammen med gode tilbakemeldinger. Nå venter et kontinuerlig forbe- sitt. 

ISO for Risa
Risa AS og Risa Rock AS er blant landets aller 

første rene anleggsbedrifter med fullført ISO-

Stolte
Risa AS.
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MEF HAR ORDET

MEF legger fram nye 
tall og fakta
MEF har nettopp lagt fram nye tall og fakta om våre bransjer, forventninger 
til framtida og kapasiteten i bredriftene. Takk til alle medlemsbedrifter 
som tar dere tid til å svare på disse e-postundersøkelsene. Det gir svært 
viktig bakgrunnsmateriale som MEF bruker til å utvikle argumenter og 
næringspolitikk!  Min henstilling er; fortsett å besvare disse.

Mer enn 40 prosent av MEF-bedriftene sier at ordrereserven er svært dårlig 
eller dårlig om seks måneder. Ca. 20 prosent av bedriftene sier de vil måtte 
si opp eller permittere ansatte, 70 prosent rapporterer om at de forventer 

mer ledig kapasitet. Med andre ord er kapasiteten ikke så jevnt fordelt som 
tidligere. Vi ser tendenser til en todeling, en gruppe med mye å gjøre, den 
andre gruppen har lite eller ingenting å gjøre. Bedriftene er svært mobile, 65 
prosent av bedriftene er villige til å ta oppdrag utenfor hjemfylket, 15 prosent 
er villig til å reise over hele landet.

82 prosent av bedriftene sier at de ikke har sett noen positiv effekt av 
krisepakkene for egen bedrift. Vel 18 prosent mener at krisepakkene har virket 
positivt på egen bedrift, og av disse sier 45 prosent, 57 bedrifter, at de har fått 
oppdrag i forbindelse med krisepakkene.

Kommunene på sin side sier på MEFs spørsmål at mer enn 88 prosent av dem 
har tatt i bruk tiltakspakkene. Nesten alle, 95 prosent, av kommunene som 
har tatt i bruk krisemidler, bruker penger på bygg, 50 prosent av dem bruker 
penger på veger.

Tallene våre blir mottatt med interesse. Jeg er sikker på at de blir brukt både 
av politikere og andre i tiden fram mot valget. Og aller viktigst: Vi i MEF 
bruker tallene aktivt selv i ulike sammenhenger der vi har muligheter til å 
informere og påvirke myndigheter og andre beslutningstakere.

siden i et bransjemøte arrangert av Statens vegvesen.  Formålet var å utveksle 
erfaringer og diskutere de utfordringene vi i fellesskap står overfor. Dette 
var et godt møte. Vi registrerer en ny, åpen og positiv tone fra ledelsen i 
Vegdirektoratet som lover svært godt for samarbeidet mellom entreprenører, 
organisasjoner og myndigheter i tiden framover. Når det gjelder regjeringens 
såkalte ”krisepakke”, så ble det i møtet nok en gang slått fast at pakken 
nok ikke kommer til å få særlig virkning før etter ferien. Da er vi midt i 
valgkampinnspurten, og noen har allerede begynt med valgkamp-aktiviteter 
nå før ferien. 

MEF-tillitsvalgte og ansatte i avdelinger og regioner har planene klare. Noen 
har gjennomført møter med stortingskandidater, andre planlegger møter i 
tiden fram mot valget. Dette er bra, og jeg oppfordrer dere til å holde høy 
aktivitet på dette området. En god dialog mellom oss i bransjen og politikerne 
som vedtar rammebetingelsene er et godt utgangspunkt for at vi skal få større 

til, er dette svært interessant for dem vi har dialog med. Bruk dette for alt det 
er verdt! Lykke til med påvirkningsarbeidet!

Vi går mot sommer og ferietid.  Da er mitt ønske at alle MEF-medlemmer, 
ansatte i MEF og alle Anleggsmaskinens lesere får en god sommer og mange 
gode feriedager.  Vi trenger alle å lade batteriene, høsten blir spennende.

Sommerhilsen fra Arnstein Repstad
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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

www.nanset.no

 Hjulgraver ZX140W-3 kåret til nummer 1 

i drivstofføkonomi av bransjemagasinet 

BouwMachines i 2008.

Testen viste at hjulgravemaskinen ZX140W-3 

ga hele 26 % høyere effekt per tonn enn 

gjennomsnittet av konkurrentene. 

Besøk vår nye nettbutikk
- www.nansetshop.no 
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ATEVEIÆR

Den nye veiforbindelsen mellom Fredrikstad 

og Kråkerøy vil gi en stor beredskapsmessig 

forbedring, og ikke minst økt fremkommelighet, 

Park & Anlegg er hovedentreprenør for det store 

veiprosjektet, og den lokale entreprenøren slo 

ut en rekke store, landsdekkende aktører i an-

budsrunden.

en eneste veiforbindelsen 
til Kråkerøy og Hvaler-
øyene i dag er riksvei 
108 gjennom Fredrikstad, 

via den eksisterende Kråkerøybrua. Brua og det til-

-
ret, og køer og store forsinkelser er dagligdags. Den 
eksisterende Kråkerøybrua er en klaffebru fra 1957, 
og en ny Kråkerøyforbindelse, inkludert en ny 

D
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således være av stor betydning 
beredskaps- og sikkerhetsmessig. 
Den nye veien vil dessuten lede 

utenom Fredrikstad sentrum.

Største kontrakten noensinne

ikke med i Sarpsborg Park & 
Anleggs (SPA) entreprise. Det 
er derimot en 440 meter lang 
tunnel gjennom Bjølstadfjellet, 
ny rundkjøring og fotgjenger- og 
sykkelundergang ved Fredrikstad 
stadion, 400 meter forlengelse av 
riksvei 108 fra den nye rundkjø-
ringen i retning Bjølstadfjellet, 

1300 meter kommunal vei (med 
gang- og sykkelvei) fra den nye 
rundkjøringen til Glombo, opp-
rustning av G.A. Stouslandsvei 
med nytt fortau på begge sider 
og ny atkomst til eksisterende 
gangbru til Kråkerøy. SPAs kon-
traktssum er på ca. 128 millioner 
kroner (eks. mva), og er med det 

den største jobben Sarpsborg-be-
driften noen gang har tatt på seg.

Danket ut de store
Åtte entreprenører konkur-
rerte om denne jobben, inkludert 
landsdekkende selskaper som 
AF-gruppen, Veidekke og Mesta, 
men lille, lokale Sarpsborg Park 

Det gjøres klart for sprengning (Foto: Espen Dahl) 500 kilo dynamitt går med til hver sprengning. (Foto: Espen Dahl)

Anleggsleder Per Ivar Magnussen på vei ned den 30.000 kubikkmeter stein skal kjøres ut av tunnelen.
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Skjønt lille; SPA har vært i sterk 
vekst siden oppstarten i 1997 og 
omsatte i fjor for 145 millioner 
kroner.

– Vi lå ca. 40 millioner kroner 
under den nærmeste konkurren-
ten. Basert på utfordringene og 
prosessen hittil er vi overbevist 

om at vi kommer positivt ut både 
med kvalitet og utførelse, og 
at vi får et resultat vi kan leve 
med, forteller SPAs prosjektleder 
Frode Martinsen. 

– Vi har styrket bemanningen 
vår til dette prosjektet, med både 
nyansettelser og innleie, og har 
nå en toppbemanning her på 

rundt 50 personer totalt, inkludert 
funksjonærer og timelønnede.  
Dette blir et stort og viktig refe-
ranseprosjekt for oss, og en god 
erfaring å ta med seg videre.

Omfattende VA-arbeid
– I tillegg til at vi skal bygge 
totalt ca. 2,6 kilometer vei, skal 

vi anlegge vann-, kloakk- og 
fjernvarmeledninger fra den nye 
rundkjøringen og til Glombo, 
forteller en av SPAs to anleggsle-
dere, Per Ivar Magnussen.

– Dessuten har vi fått en 
del tilleggsbestillinger på kom-
munale ledninger, som vann, 
kloakk, pumpevann, fjernvarme 

Like før aller første sprengning. (Foto: Espen Dahl) Gutten i røyken; anleggsleder Per Stang.

Grøftearbeider langs den nye veien til Glombo.nye fotgjenger- og sykkelundergangen ved Fredrikstad stadion.
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og fjernkjøling, og til sammen 
utgjør alle disse VA-arbeidene en 
nesten like stor jobb som selve 
veiarbeidene.

500 kilo dynamitt
Den største enkeltjobben i SPAs 
entreprise er likevel utvilsomt 
den 440 meter lange Bjølstadtun-
nelen, inkludert en 70 meter lang 
betongkulvert. Tunnelarbeidene 
utføres av Hæhre AS som unde-
rentreprise, og er forventet å ta 

stund har man kommet 110 meter 
innover i fjellet, altså nesten en 
tredjedel av lengden. 

Tunnelen bygges ved at det 
først bores en rekke hull i fjellet, 
som blir fylt med sement. Se-
menten tetter sprekkene i fjellet 
rundt der tunnelen skal sprenges, 
og reduserer også innsig av vann 

inn i tunnelen.  Etter at forinjek-
sjonen er herdet, borres det nye 
hull, som fylles med sprengstoff. 
Nærmere bestemt ca. 500 kilo 
dynamitt for hver sprengladning, 
ifølge SPAs andre anleggsleder, 
Per Stang.

Måler rystelser
For hver sprengsalve som utløses 
kommer man tre meter dypere 
innover i fjellet. Sprengningen 
tilpasses tilstanden på fjellet og 
det omliggende miljøet, slik at 
skader på hus unngås. 

møter med både naboer og næ-
ringsdrivende angående støy og 
rystninger. Det er veivesenet som 
byggherre som har ansvaret for 
dette. Hver eneste sprengning 
blir registrert og rystelsesnivået 
målt, slik at vi er sikre på at vi 

holder oss innenfor de lovlige 
grensene, forteller Magnussen. 
Selv om Anleggsmaskinens 
utsendte, som var på plass under 
en sprengning, bokstavelig talt 
ble rystet av vibrasjonene som 
fulgte, forsikrer Magnussen om 
at rystelsene hele tiden er innen-
for grensene med god margin. 

30.000 m3 stein
Når sprengningen er foretatt frak-
ter dumpere de løse fjellmassene 
ut av tunnelen. 

– Rundt 30.000 kubikkmeter 
stein skal ut, forteller Magnus-
sen. 

– Det meste av disse massene 
blir brukt til veibyggingen, mens 
noe skal legges på et deponi som 
veivesenet disponerer, og noe 
skal bruke som fyllmasse nede 
i havna her, i forbindelse med 

den nye atkomstveien til den nye 
klaffebrua.

Til slutt pigges løst fjell ned 
med en hydraulisk hammer. 
Blokker og sprekker i fjelltaket 
sikres med 3-4 meter lange bolter 
som støpes fast med betong i 
borrehullet. Fjellet sikres også 
med et minst 8 cm tykt lag ar-
mert sprøytebetong.

Godt samarbeid
Som ved så mange andre an-
leggsprosjekter, har også dette 
prosjektet støtt på en del utfor-
dringer underveis. Blant annet 
har grunnforholdene vært proble-
matiske. 

– Kombinasjonen av dårlige 
grunnforhold med mye kvikklei-
ere og tunge maskiner med tung 
last er dårlig. De ustabile grunn-
forholdene på sørsiden av tun-

Anleggslederne Per Ivar Magnussen og Per Stang foran boreriggen som brukes i tunnelen.
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nelen fører til at all utkjøring av 
fjellmasser må foregå mot vest.  
Hadde man kjørt ut massene 
mot sørøst, ville det gått utover 
boligene langs veien der. Dette 
fører også til at vi ikke kan starte 
arbeidene med betongkulverten 

er ferdige, forklarer Frode Mar-
tinsen. 

– I tillegg har vi funnet en 
del ting i bakken som vi ikke 
har visst om, spesielt inne på det 
gamle området til Fredrikstad 
mekaniske verksted. Blant an-
net fant vi et tjuetalls ledninger 

i bakken som ikke var med på 
vårt tegningsunderlag, som for 
eksempel høyspentledninger, 

-
ninger til verkstedet. Dette har 
naturligvis medført en del ek-
straarbeider.  Jeg vil påpeke at 
vi hele tiden har hatt et utmerket 

forhold til, og et godt samarbeid 
med, Statens vegvesen. Vi har 
løst alle utfordrende oppgaver i 
fellesskap på en meget god måte, 
avslutter Martinsen. 

Tekst og foto
I

Fakta om SPAs
parsell i Kråkerøy-
forbindelsen:

Hvor: Kråkerøy ved 
Fredrikstad

Omfang: Ca. 2,6 kilometer ny 
vei, 440 meter tunnel 
(inkl. 70 meter kul-
vert), omfattende 
VA-arbeider.

Kontraktssum: 128,5 mill. kroner 
(eks. mva.)

Byggherre: Statens vegvesen 
region Øst

Byggestart: November 2008

Ferdigstillelse: Mars 2010

Bjølstadtunnelen, bak anleggsleder Per Ivar Magnussen, skal bli 370 meter lang.
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PORTABEL ENERGI!

Moderne Maskinstyring

Proporsjonal styring av ekstrautstyr 
har vi hatt lenge. 
Vet du at vi også kan legge 
maskinfunksjoner i spaken?
Proporsjonal styring av hjul eller 
belter, frem/bak.
Planeringsskjær, leddet bom osv.
Ta kontakt for mer informasjon

-uten prestasjonsangst!

L8
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Komatsus styrkeløft
Denne helt nye Komatsu WA500 hjullasteren ankom Vei og Anlegg en 
dag etter åpningen. For å kompensere forsinkelsen lot Hesselberg Maskin 
ruggen demonstrere ekte rå styrke ved hjelp av denne 20 tonn tung 
granittblokka, som for anledningen var transportert på egen trekkvogn 
til Hellerudsletta fra et brudd i Vestfold. Den noe mindre WA480 var i 
bruk på Komatsu-importørens Test & Drive-tilbud ved Jessheim sammen 
med Scania Norge. Hva som skjedde med granittblokka etter at den 
kontinuerlig ble løftet opp og ned tre dager til ende på maskinutstillingen, 
er foreløpig ukjent.

MÅNEDENS BIL VOLVO XC60 D5

Selv om det er gått noen måneder siden Volvo lanserte kompakt-SUV’en XC60, har den allerede passert 

motorvariant.

”EXCELLENT”
XC60-SKYSS VAR 

SKUFFE
MAT



ANLEGGSMASKINEN 6-0959

Pris testet modell: 712.875 kroner
Motor: 2,4 l turbodiesel, 163 hk/340 Nm

Totalvekt/nyttelast: 2.505/1.825 kg
Tilhengertvekt m/brems: 2.000 kg

0-100/toppfart: 10,5 sek/190 km/t
Forbruk: 1,09/0,83/0,68 l/mil

Mitsubishi Outlander og Toyota 
RAV4 har så langt i år fått skik-
kelig bank av Volvos nyeste 
familiemedlem XC60, som ved 
utgangen av mai var solgt i 524 
eksemplarer. 

Det er tydelig at broderfolkets 
Volvo-biler fortsatt har et solid 
renommé her hjemme på berget, 
tross hard konkurranse fra andre 
sterke bilnasjoner. XC60 er i 

fra bilmerkegrossister i Tyskland, 
Japan og Korea. Vi har tilbrakt en 
helg med en sekstrinns automatgi-
ret td-femmer i 163 hk-utgave på 
varierende veiunderlag, og forstår 
godt at svenskenes nyeste Volvo-
tilskudd på kort tid har skaffet seg 
en relativt stor kjøperskare.

Designmessig er XC60 en 
riktig så frisk oppfølging av ten-
densen mot gradvis mer oppmy-
kede karosserikurver etter mange 
tiår med stramme Volvo-linjer. En 
god del trekk er riktig nok hentet 
fra storebror XC90, men den litt 
lave Ford Kuga-inspirerte snuten 
avsluttes via et kileformet karos-
seri med en elegant kombinasjon 
av brede skuldrer over bakhjulene 
og to høyst familiegjenkjennelige 
Volvo-baklys. Vi opplevde faktisk 
at folk snudde seg etter vårt prø-
veeksemplar, noe som vanligvis 
sjelden skjer i kjølvannet av nye 
Volvo-lanseringer.

Bak rattet oppleves XC60 
som trygg, solid og kvalitetsmes-
sig svært gjennomført. Setene er 
førsteklasses med full støtte alle 
veier, til og med under lårene 
helt fram til knehasene. Sikten 

rundtom er derimot noe begrenset 
av store sidespeil, tykke A-stolper 
og avsmalende bakre sidevinduer. 
Gode utvendige speil kompense-
rer for mye, og ryggekameraet er 
nærmest en nødvendighet.

Instrumenteringen foran føre-
ren begrenser seg til speedometer, 
turteller og en digital drivstoffmå-
ler. Resten er kun et hav av knap-
per, knotter og brytere. Vi talte 
hele 65 operative trykkbrytere, 
hvorav 12 på rattet og 13 i dørene. 
Tre var knyttet 
til fjærings-
kontroll, tre til 
avstandsvars-
ling og sju til 
klimaanlegg 
og varme/ven-
tilasjon. Ellers 
byr XC60 på 
sju spaker/
integrerte drei-
ebrytere med 
ulike funk-
sjoner. Litt av 
hvert å holde 
styr på, altså. 
Så oppfordres 
da også føreren skriftlig på infot-
avla om å hele tiden konsentrere 

På veien er XC60 uhyre ret-
ningsstabil og stødig. Tilbakemel-
dingene til rattet fra underlaget 
er utsøkt, og rattutvekslingen 
med fartsavhengig servoeffekt 
eksemplarisk. To av de tre valg-
frie fjæringskarakteristikkene er 
etter vår smak nok til å dekke alle 
behov. I comfort-modus ble de 
mest brutale dumpene nærmest 
slukt av understellet uten overfø-
ring av sjenerende slag til ratt eller 

karosseri. I sport-modus er bilen 
merkbart stivere og absolutt mer 
sporty å kjøre, men selvsagt med 
større konsekvenser i forhold til 
den nevnte komforten. Avansert-
modus oppfatter vi som en ren 
terrenginnstilling tiltenkt krabbe-
fart på hullete kjerreveier.

Testbilen var utstyrt med Vol-
vos velkjente 163 hk-motor, som 
i og for seg er kraftig nok for alle 
forhold langs norske veier. Men 
kreftene merkes ikke før du ber 

om å få dem 
levert via bruk 
av gasspeda-
len. Vi synes 
automatkassa 
reagerer en 
anelse tregt 
før reaksjonen 
kommer, men 
når systemet 
først har skjønt 
det, leveres 
varene for 
fullt. I disse 
dager lanseres 
XC60 som 
2010-modell 

der 185 hk D5 motoren er erstattet 
av en ny 205 hk dieselfemmer. De 
noe mer sedate 163 hk- og 175 hk 
D5-variantene føres videre. 

XC60 annonseres som en 
AWD, og kan altså oppfattes som 

har imidlertid basis i forhjulstrekk, 
med Haldex 4 overføringssystem 
til øvrige hjul. Men Volvo har 
etter vårt syn bruken av AWD-be-
grepet på det tørre. Denne nyeste 
Haldex-generasjonen reagerer på 
kraftfordelingsrespons i løpet av 
millisekunder, og næremere kon-

stant 4x4 kommer man ikke. Men 
vi vet ikke om et tidvis svakt hvin 
fra drivverket kom fra girkassa 
eller Haldex-overføringen.

Volvo er kjent for sikkerhet, og 
den følelsen går igjen i hvert enes-
te sekund man tilbringer i XC60. 
Bilen er tilsynelatende utstyrt med 
alt som tenkes kan av sikkerhets-
utstyr, pluss litt til. Det såkalte 
City Safety-systemet der føreren 
varsles via røde indikatorer på 

– aktiviseres dersom avstanden 
til bilen foran er fareturende liten. 
Og slakker ikke føreren selv av, 
bremser bilen opp på egen hånd 
for å hindre sammenstøt. I tillegg 
melder lydsignaler fra når andre 
biler ligger i blindsonen og når 
du selv krysser over midtlinje 
og/eller kantlinjer i kjørefeltet 
du benytter. I siste instans får du 
beskjed om at kjøringen er vin-
glete og at du trenger hvile. Meget 
nyttig under kjøreforhold i tett 

landeveien, men heldigvis mulig 
å slå helt av ved hjelp av nevnte 
trykknapper på dashbordet.

Volvo XC60 som 2010-modell 
leveres i tre utstyrsvarianter og 
tre motorvarianter fra 474.800 
til 593.800 kroner i basisutgaver, 
og med et enormt utvalg ekstra-
utstyr som fort kan komme opp i 
100.000-150.000 kroner og mer 
til. Derfor er det nyttig å være 
bevisst på hva slags XC60 man 
har behov for når et eventuelt kjøp 
er under vurdering.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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MEF-AKTØREN METTE MELAND

I Stokke kommune holder den 
unge bedriften Meland Andersen 
Maskinentreprenør til. Selskapet 
driver hovedsaklig med grunnar-
beider i forbindelse med boligfelt, 
som anlegging av vei, vann og 
kloakk, rydding av skog, graving 
og planering samt legging av 
steinmurer, jord og plen. Anleggs-
maskinen blir møtt av en blid 
og sympatisk daglig leder, som 

avventende marked har et svært 

optimistisk syn på fremtiden.
– Vi ble etablert i 2007, men 

først i fjor overtok vi alle mas-
kiner og ansatte fra bedriften til 
pappa, forteller Mette Meland. 

– Vi har jo ikke akkurat fått 
-

nanskrise og den snørike vinteren 
vi hadde i år. I vinter var det fak-
tisk så rolig at vi måtte permittere 
to lærlinger en periode. Nå har det 
imidlertid tatt seg litt opp igjen og 
vi begynner å få mye å gjøre, sier 

hun fornøyd. 
– Jeg har egentlig aldri vært 

bekymret for at det ikke skulle ta 
seg opp. Pappa sier at han aldri 
har opplevd så rolige tider som i 
vinter, så det kan jo ikke vare så 
veldig lenge.

Ridelinje
Faren hennes, Jan Meland, startet 
sitt eget maskinentreprenørselskap 
allerede i 1964, så hun har maski-
ner og bedriftsledelse nærmest i 
blodet. Det var vel derfor ikke så 
overraskende at det var nettopp 
dette som skulle bli levebrødet 
hennes.

– Jeg hadde nok ikke tenkt 
på å begynne i denne bransjen, 
hvis det ikke var for pappa. Men 
det var aldri noen selvfølge at 
jeg skulle begynne med det hel-
ler. Og faren min har aldri mast 
om det. Det var da jeg gikk på 
folkehøgskole i Hurdal – på ride-
linja(!) – at jeg fant ut at jeg ville 
begynne med anleggsmaskiner, 
forteller hun. 

Hun begynte som lærling i 1996, 
i bedriften til faren, før hun tok 
fagbrev som maskinfører.  Deret-
ter gikk hun på teknisk fagskole i 
Porsgrunn og ble anleggstekniker.

– Anleggsteknikerutdannel-
sen tok jeg med tanke på at jeg 
kanskje skulle overta etter pappa. 
Det er greit å ha noen papirer – en 
formell bakgrunn. Det er jo litt an-
dre tider nå enn da pappa begynte 

for seg selv med to tomme hender 
og en spade på 60-tallet. 

Meland driver bedriften 
sammen med mannen, Dag An-
ders Andersen, som blant annet 
har drevet med både graving og 
lastebilkjøring tidligere. 

– Vi deler egentlig på daglig 
leder-stillingen, forklarer hun. – 
Jeg har jo sett, gjennom alle årene 
jeg har jobbet for pappa, at det 
hadde vært veldig greit å være 

-
vene. I tillegg hjelper pappa oss 
blant annet med å regne på anbud. 
Vi er jo fremdeles inne i en slags 
overgangsperiode etter at vi over-
tok alle maskiner og ansatte fra 
ham i fjor.

Rosa og lilla ringpermer
Anleggsbransjen er som kjent 
relativt mannsdominert, og Me-
land er vant til å være den eneste 
kvinnen i mange sammenhenger. 
Ikke ser det ut til at hun har latt 
seg påvirke nevneverdig av det 
maskuline miljøet heller, der hun 
sitter på kontoret sitt blant rosa og 
lilla ringpermer. 

– Jeg var alltid den eneste 
jenta i klassen, og det gikk relativt 
bra. Men jeg må innrømme at jeg 
ikke er helt med på den typiske 
guttehumoren bestandig, og det 
var ikke alltid så trivelig da jeg 
var lærling, forteller hun. 

– Også da jeg jobbet for faren 
min var jeg alltid den eneste jenta. 
Det fysiske gikk faktisk kjempe-
bra etter hvert, men jeg følte til 

Navn I Mette Meland
Firma I Meland Andersen 

Maskinentreprenør AS
Antall ansatte I 7

Med sine 32 år er hun blant de yngre bedriftsleder-

ne i anleggsbransjen. At hun i tillegg er kvinne, gjør 

Mette Meland til en såpass spesiell og interessant 

henne og bedriften Meland Andersen Maskinentre-

prenør AS.

OPTIMISTISK OG
BEDRIFTSLEDER
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tider at det var litt vanskelig for 
enkelte av gutta å akseptere at jeg 
var der. De som hadde slike hold-
ninger var blant de eldre ansatte, 
som ikke er her lenger nå. Sakte, 
men sikkert blir det vel enklere å 
være jente i denne bransjen også, 
og det hadde vært veldig hyggelig 

Styremedlem i MEF
Mette Meland har mange jern i 
ilden. I tillegg til å være bedrifts-
leder og tobarnsmor (ei jente på 

er hun også med i avdelingsstyret 
til Maskinentreprenørenes For-
bund i Vestfold.

– Faren min har alltid vært 
MEF-medlem, og nå er vi også 
medlem. Jeg ble oppringt fra 
styret i Vestfold og spurte om 
jeg kunne tenke meg å stille som 
varamedlem. Og det kunne jeg jo 
ikke si nei til. Det er både hygge-
lig og nyttig og jeg lærer stadig 
noe nytt. Man møter nye mennes-
ker og knytter nettverk, og man 
får en god del interessant informa-
sjon fra bransjen. Jeg er glad for 

at jeg er med og ser på det som en 
fordel for meg og bedriften. 

Nytt kontorbygg
Selv om bedriften ser ut til å 

hevet hode, har Meland nøkterne 
ambisjoner med tanke på vekst. 

– Min plan er ikke at vi skal 
bli så veldig store. Det viktigste er 

slår hun fast. 
– Vi holder forresten på å 

bygge nytt kontorbygg, og håper 

Det skal bli deilig å få litt større 
plass, for i dag har ikke mannen 
min og jeg kontor på samme sted 
engang. Kanskje vil jeg vil ha 
et ønske om å bli litt større på et 
senere tidspunkt når alt er mer på 
plass, men vekst betyr også at det 
blir mye å holde styr på. Jeg synes 
det er hyggelig at vi ikke er større 
enn at vi kjenner alle som jobber 
her hos oss, avslutter hun. 

Tekst og foto
I

DRIFTIG

Positiv Daglig leder i Meland Andersen Maskinentreprenør, Mette Meland, er optimistisk med tanke på fremtiden.
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Sudoku
Løsning kommer i neste nr. Løsning sudoku Anleggsmaskinen 5-09

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

PÅ KANTEN KJÆRLIGHETENS FRUKTER

Et nygift par fra Nordland 
tilbringer hvetebrødsdagene på 
bondegårdsferie i Danmark.

Det går tre dager uten at paret 
dukker opp til måltidene. 
Bonden blir engstelig og banker 
på døra...

Den nygifte mannen stikker 
hodet ut av døråpningen.

– Men vil dere ikke ha noe 

– Nei, vi lever av kjærlighetens 
frukter.

– Det er vel og bra, sier bonden. 
Men kanskje dere kunne la 
være å kaste skallet ut av 

Hønene løper rundt i søla med 
gummistøvler!
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AM KRØSSET
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Navn:
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Adresse:
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Poststed:
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Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 10. august
merk konvolutten “Krøsset”

Løsning AM-kryss 5-09

Vinner i mai:
Elisabeth Rolstad, 2647 Sør-Fron



Region Øst

Med MEF Region Øst og Pon Equipment på tur til Malaga
En innholdsrik tur som foroppvarming til sommeren her hjemme, 
24.- 29. april. Deltakelsen var noe begrenset – 25 personer, men 
vi konkluderer med at dette måtte skyldes en uventet oppsving i 
ordremengden – og det er jo i så fall positivt. De som ble med hadde 

gode middager og demonstrasjon av tunge maskiner – en ekte 

MEF-middagen på Restaurant Padastro.

Region Sørvest

Valgmøte i Agder
I samarbeid med NHO, NLF, NAF, MEF og prosjekt Bedre 
Stamvei På Sørlandet (BSPS)
arrangeres det valgmøte 2009 24. august hos Jens Eide AS, 
tidligere Agro sine lokaler i Lillesand. Møtet starter kl 1430.
Alle partitoppene fra Agder er invitert og temaet for 
ettermiddagen er Stortingsvalget 2009 – et veivalg. Møteleder 
er Aslak Bonde.

Valgmøte i Sør-Rogaland
MEF avd. Sør-Rogaland arrangerer i samarbeid med NLF i 
Rogaland valgmøte 20.august.
Alle partier er invitert og temaet er fokuset på vei og 
samferdsel. Møtet holdes som kveldsmøte på Rica Forum i 
Stavanger, med oppstart kl 1800.
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Br. Bjerkli søker

SPRENGNINGSBAS
til firma under nyetablering

Alle søkere må ha kvalifisert kompetanse. 
Vi har pr. i dag et uttak på ca. 1 mill. tonn fjell.
For nærmere info. ta kontakt med Per Olav Bjerkli, 
Mob. 976 76 075 - E-post: firmapost@br-bjerkli.no

Rette person kan få eierinnteresser i det nye selskapet

Br. Bjerkli AS er en del av Bjerkli - konsernet.  
Konsernet har totalt ca 60 ansatte. Bjerkli-
konsernet består av Br. Bjerkli AS, Lauvåsen 
Pukk AS og BRB Transport AS. Br. Bjerkli AS 
forventer en omsetning i 2009 på ca. 50 mill kr.  
Mesteparten av våre prosjekter lokaliseres til 
området Trondheim – Stjørdal



NHO i Buskerud arrangerte i samarbeid med opplæringskontorene 
nylig en yrkesveiledningsdag for utdanningsvalgslærere. 60 

seg i en rekke forskjellige yrker. Hensikten med dagen var at 
ungdomsskolelærerne som underviser niende og tiendeklassingene 
i utdanningsvalg skulle få bedre kunnskaper om yrkesfagene. Vi i 
OKAB-BVT hadde en stand med en stor gravemaskin som vi hadde 
lånt av Isachen Entreprenør AS
maskinkjørere, og vi informerte om fagene våre. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger fra lærerne og de kommer helt sikkert til å 
huske på våre fag når de i fremtiden veileder elevene i yrkesvalg.

Vellykket samling for lærere

Region Sørøst

NORGE
RUNDT

Medlemsendringer
Jan E. Hansen AS, Alta har endret navn til Nettbyggern AS. 
Alf Isak Bongo er daglig leder. 

Dette ble gjort kjent 3.6. 

Kurs til høsten 
Kurskatalogen skal være mottatt. Meld dere på kurs allerede 
nå. Det gir ekstra rabatt, og ikke minst ser vi tidlig at kurset kan 
gjennomføres.

Formidling av lærlinger
Vi har fortsatt lærlinger som ikke har fått seg lærebedrift. Ta 
kontakt hvis du har mulighet til å ta inn noen.

øvrige kjente er riktig god sommer.

Region Nord
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MESSER OG KONFERANSER 2009
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
Tromsø, Arr: Nordnorske Entreprenørers 
Service - organisasjon (NESO) og MEF

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

Styringsgruppen var samlet til møte 26. mai i Oslo. På bildet fra venstre Siri Ulvin, Berit Sivertsen, Kari Merete Moen Volle, Camilla Djønne, 
Mette Meland og Gunn Kari Grue. Anette Farsjø var ikke til stede da bildet ble tatt.

Flere kvinner i MEF
For fjerde år på rad har MEFs hovedstyre for 2009 vedtatt 

medlemsbedriftene og MEF. 
Det langsiktige målet er
roller i MEF og MEFs medlemsbedrifter, og et kortsiktig mål for 

på kurs, møter, konferanser og andre faglige arrangementer i MEF-
regi.

Til å foreslå konkrete tiltak som oppfølging av handlingsplanen 

og til å iverksette tiltakene, er det nedsatt en styringsgruppe med 
kvinner fra MEFs medlemsbedrifter: 

Berit Sivertsen fra Alstad Maskinbedrift AS i Bodø, Camilla 
Djønne Bakervik fra Djønne Maskin AS i Bergen, Gunn Kari 
Grue fra Brødrene Harsjøen Entreprenørforretning på Tynset, Kari 
Merete Moen Volle fra J.O. Moen Miljø AS på Åndalsnes, Mette 
Meland fra Jan Meland Maskinstasjon i Stokke,  Anette Farsjø fra 
Oddmund Farsjø & Sønner AS i Sannidal og informasjonssjef Siri 
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