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TEST 2009

MITSUBISHI L200 - PICKUP MED MYE UTSTYR OG NÅ MED ENDA STERKERE MOTOR.
L200 gjør jobben sikkert, presist og med rå styrke. Den kombinerer klassens kraftigste motor, inntil 178 HK/400 Nm, 

med ypperlig fremkommelighet, god komfort og stor lastekapasitet. L200 er best på sikkerhet. Den har traction control og 

er beste pickup i Euro NCAP kollisjonstest. L200 er også eneste pickup med stabilitetskontroll (ESP), som gjør kjøreopp-

levelsen enda tryggere. Mitsubishi L200 fi kser krevende oppgaver og parkerer konkurrentene i pickup-segmentet. Lett.

MITSUBISHI L200 fra kr. 220.363,-*ekskl. mva. Fra kr. 259.900,-*inkl. mva.  

For nærmeste forhandler ring 23 37 61 00

  NYHET!   MITSUBISHI L200 - 178 HK

KLASSENS KRAFTIGSTE MOTOR
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Endringene skjer mye raskere enn før, og for noen er det kanskje 
i overkant spennende. Innimellom dukker det opp anbud og  andre
muligheter som krever beslutningsdyktighet og handlekraft. Da 
er det en fordel at egenkapitalen ikke er unødvendig bundet opp i 
driftsmidler. Leasing er en velegnet fi nansieringsform for bedriftens 

maskiner, utstyr og kjøretøy. Raskere utgiftsføring, forutsigbarhet  og
fl eksibilitet uten å binde egenkapitalen er bare noen av fordelene. 
Vi i SG Finans har tjenestegjort i mer enn 45 år for bedret likviditet 
i norsk næringsliv. Mer informasjon og leasingkalkulator fi nner du 
på sgfi nans.no. Du kan også kontakte oss på telefon 21 63 20 00.
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De mest fornøyde sjåførene i vinter kjører utvilsomt på BOSS fra Colmec - det beste regummierte 
dekket du finner på markedet. Dekket takler de tøffeste norske vinterforhold, og har fremdeles null 
respekt for sørpe, is i veibanen og krevende fjelloverganger. Kvaliteten på regummieringer fra 
Colmec er på høyde med nye dekk, og stammehåndteringssystemet overgår det meste. I år 
kommer du til å sitte som klistret til vinterveiene!

PRISEKSEMPLER (gjelder MEF-medlemmer):
295/80R22,5 BSG (BNR) kr 1.996,-
295/80R22,5 BWE kr 2.098,-
315/80R22,5 BWE kr 2.153,-
265/70R19,5 BTY kr 1.560,-
385/65R22,5 B748 kr 2.278,-

Alle priser inkl. stamme. Ekskl. MVA.

Dekk med null respekt for norsk vinter

Fornøyd hele veien

TILBUD:
Lukter det litt rart i bilen?
Ta en Relekta MIST-behandling
hos Dekkmann nå for bare kr 498,- 
inkl.mva (normalpris kr 598,-).

1. okt - 1. des: Man - Tor  08:00 - 18:00. Fre 08:00 - 16:00. Lør  09:00 - 14:00
Trucksenter Trondheim og Bergen hele året: Man - Fre 07:00 - 21:00. Lør: Stengt
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LEDER

SKOGEN I
Valse-utakt
Tømmerkjøperne og Norsk Virkesmåling står bak iverksettingen 
av et nytt og strengere regelverk for bedømming av valseskader på 
tømmervirke, skader som påføres via matervalsene på hogstmaskinene. 
Hvis toppseksjonen på to av tre utvalgte stokker på et tømmerlass 
påvises med piggmerker som er dypere enn 5,5 millimeter, vurderes hele 
lasset som skadet og diameteren på samtlige stokker i partiet reduseres 
med 1 cm. Et lass på mellom 40 og 45 m3 oppnår dermed om lag 9 
prosent mindre volum, ifølge Norsk Virkesmålings beregninger. I neste 
omgang reduseres oppgjøret overfor skogeier og/eller skogsentreprenør 
tilsvarende.

Regelverket var ment å skulle iverksettes allerede fra 1. september, 
men datoen ble utsatt med to måneder for at skogsentreprenørene skal 
få tid til å omkalibrere maskinene og redusere hydraulikktrykket på 
matervalsene sine. Regelskjerpingen begrunnes med at skogsmaskinene 
alt for ofte påfører virket så store piggskader at innkjøpsleddet 
betaler sagtømmerpris for virke som i virkeligheten ender som 
massevirke. Teorien er at omkalibrering av maskinene vil redusere 
pigginntrengningen såpass mye at grensen på 5,5 millimeter ikke oppnås 
og sagtømmerkvaliteten opprettholdes.

Det er på mange måter forståelig at tømmerkjøperne gjør hva de kan 
for å bedre tallene på egen bunnlinje ved å sikre seg mot overbetaling 
til skogeiere/entreprenører på grunn av uønskede piggskader fra 
matervalsene. Men samtidig et ganske uforståelig grep ut fra at det 
tilsvarende svenske piggskadekravet er 6,9 mm. Et praktisk problem er at 
valsene og valsetrykket som brukes i Norge, og selvsagt også i Sverige, 
er godt nok til å overholde det svenske kravet, men altså ikke det norske. 
Og det svenske regelverket praktiseres ved at produksjonsleddet relativt 
sett begunstiges i forhold til innkjøpsleddet når antall skadde stokker 
vurderes. Regelverket som Norges tømmerkjøpere innfører er altså 
betydelig strengere enn det som praktiseres på andre siden av Kjølen. 
Og samtlige hogstmaskiner har som regel ferdig kalibrert valsetrykk fra 
fabrikken for å oppnå størst mulig produksjon ute i skogen.

De nye regelverket sier riktig nok at dersom alle tre prøvestokkene 
ikke har de nevnte skadene, skal hele partiet regnes som uskadd. 
Følgelig kan skogeier/entreprenør få fullt betalt selv om partiet også 
består av stokker som er skadd ut over grenseverdiene, bare ikke 
blant de tre utvalgt stokkene. Vi har likevel forståelse for skogeiere og 
skogsentreprenører som ser på det nye regelverket med kritisk blikk. 
Også begrunnelsene for å redusere hydraulikktrykket på matervalsene 
kan synes lite gjennomtenkte. I bratt og ulendt skogsterreng som det 
finnes mye av her til lands, risikerer maskinførerne for eksempel å ikke 
ha grep nok til å trekke de tyngste stokkene til maskinen for kvisting 
og kapping i motbakke. Og hvis grepet mellom valser og stokk glipper 
på grunn av for lavt valsetrykk, kan virket påføres andre uønskede og 
kvalitetsreduserende skader. Vi antar derfor at de nye reglene kommer 
til å versere innad i skogsnæringen en stund til før saken ender i full 
valsetakt.
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Forsvarets skytefelt ved Snø-
hettas fot er nedlagt, og skal 
restaureres tilbake slik det en 
gang var. 

På grunn av faren for uek-
splodert ammunisjon i terren-
get måtte maskinentreprenør 
Br. Gjermundshaug Anlegg AS 
(BGA) utvikle fjernstyrte mas-
kiner, der førerne er plassert i 

unna. 
Teknologien har skapt et 

nytt marked for BGA, som 
nå har stor kompetanse innen 

fjernstyrte anleggsoppdrag.

år gjort en rekke jobber for 
Forsvaret. Firmaet var på 
sekstitallet blant dem som var 
med og bygde opp landets nest 
største skytefelt på Hjerkinn. 

- Vi har vært med og rota til 
her tidligere. Nå er vi glade for 
å ta fatt på oppryddingen og å 
restaurere naturperlen ”back 
to nature” som det heter på 
utenlandsk, sier daglig leder 
i BGA, Jan Inge Gjermunds-
haug.

Blindgjengere
Forsvaret hadde før maskin-
arbeidet startet gått manngard 
med metallsøkere på feltet, 
men kan ikke garantere at 
området er 100 prosent fritt for 
eksplosiver. Men muligens 99 
prosent.  

- Den ene prosenten gjør 
at vi ikke risikerer liv i denne 
jobben. Det var derfor nød-
vendig at maskinentreprenøren 
kunne ta oppdraget med fører-
løse maskiner, sier Odd Erik 

Martinsen i Forsvarsbygg.
Oppdraget går kort sagt 

ut på å fjerne alle skytevol-
ler, bygninger, veier, bruer og 
annen infrastruktur fra hele 
området, samt å restaurere 
landskapet tilbake til opprin-
nelig vegetasjon. Masser fra 
skytevollene kan inneholde 
blindgjengere, en militær 
betegnelse på ueksplodert 
ammunisjon, og er årsaken til 
at oppdraget må gjøres med 
fjernstyrt teknologi. 

FØRERLØS BLI

og styrer ryddingen av skytefeltet på Hjerkinn trygt og sikkert ved hjelp av 

Førerløst Cat 324D-graver 
laster opp Cat 730-dumper. 

Begge maskinene styres fra den 
blå containeren som skimtes i 

bakgrunnen. Store takantenner 
røper at her er noe utenom det 

vanlige.
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NDGJENGERJAKT

Fire maskiner
BGA startet med å se etter tek-
nologi fra lignende prosjekter 
andre steder, men fant fort ut 
at de lette forgjeves. Anleggs-
maskiner med den fjernsty-
ringsteknologien de behøvde 
eksisterte rett og slett ikke noe 
sted i verden. 

- Vi måtte sette i gang på 
egen hånd, og fant fram til 
samarbeidspartnere som hver 
for seg hadde stor kunnskap 
på det vi søkte etter. Sammen 

Norway og Data Equipment 
har vi skapt et produkt som er 
banebrytende på området, sier 
Gjermundshaug. 

BGA gikk til innkjøp av en 
Cat 324D beltegraver, en ditto 
Cat 312D og to Cat 730 dum-
pere. På kort tid skapte Alvdal-
entreprenøren og underleve-
randørene hele fjernstyrings-
pakken som gjør det mulig å 
sitte inntil 3,5 kilometer unna 
og kjøre maskinene via store 
skjermer. Førerne sitter i mas-
kinstoler med spaker, pedaler, 

FAKTA
Stortinget vedtok i 1999 å legge ned skytefeltet på Hjerkinn. 
Hele området på 165 km2 skal restaureres til naturvernområde 
og blir Nord-Europas største økosystemer med villrein og 
moskus. Om lag 90.000 m3 masser transporteres ut og lagres 
i godkjente deponier. Mulige blindgjengere i massene fra 
blant annet skytevoller, krever fjernstyrte maskiner. I fjor 
ble hele 3954 blindgjengere, 22,5 tonn ammunisjonsskrap 
og 28 tonn annet metallavfall funnet og fjernet fra området. 
Prosjektet kjøres i to faser og avsluttes i 2020. Første fase 
startet i 2006, varer til 2012 og vil koste 321 millioner kroner. 
Maskinprosjektet utgjør rundt 20 millioner kroner.

Trygt Fra maskinstolene i styringssentralen 
kilometervis unna maskinene. Håvard Thoresen 
(nærmest) og  Anders Gjermundshaug.
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og hører til og med lyden fra 
maskinene.

Kamerakontroll
Det visuelle bringes til førerens 
skjerm via seks små kameraer 
plassert på strategiske steder 
i front, hekk og inni hytta på 
hver av maskinene. I tillegg 
vises alle instrumenter på pa-
nelet fra hver av dem på sty-
ringsskjermen. Alle maskinene 
startes og stoppes fra styrings-
containeren, og all tanking og 
daglig ettersyn gjøres på plasser 
med sikre rutiner.

- Noe av det viktigste var at 
bildene på containerskjermen 
skulle vises i sanntid. Proble-
met er løst, og vi har nå alle 
maskinbevegelser på skjermen 
helt uten forsinkelse. Det var 
også viktig å ha like komponen-

ter, slik at deler kan skiftes ut 
og brukes på alle de fjernstyrte 
enhetene.

Også stålcontaineren med 
styringssentralen kan lett byg-

til andre oppdrag.
- Vi har nå et enkelt, men 

utrolig driftssikkert system, 
med lett anskaffbare enkelt-
komponenter med mulighet 
for innbyrdes bruk maski-
nene imellom, sier Jan Inge 
Gjermundshaug. 

Tynset-montert
Maskinene ble satt inn på 
BGAs eget verksted på Tynset, 
hvor verksmester Håvard Tron-
smoen ledet konstruksjon og 
montering av alt det mekaniske, 
hydraulikken og det elektriske 
systemet som skulle til for å få 

fjernstyringen til å fungere. 
- Vi har et nesten usynlig 

opplegg, og det er bare den sto-
re antenna på taket som røper at 
dette er noe utenom det vanlige. 
Vi har noe vi har døpt ”Cat-
box” inne bak motordekslet, 
hvor sentralen til fjernstyringa 
sitter. Slår vi over en bryter her, 
kan maskinene kjøres manuelt 
hvor som helst og av hvem som 
helst, eller fjernstyres fra hånd-
holdte styringsenheter, forteller 
Håvard Tronsmoen. 

Avstengt område
Hjerkinn-prosjektets sterke 
fokus på sikkerhet opererer med 
en sikkerhetssone på 600 meter 
rundt maskinene. Vaktposter 
vokter over terrenget, slik at 
turister og andre personer ikke 
skal komme inn i arbeidsom-

rådet hvor de fjernstyrte mas-
kinene jobber. Forsvarsbygg 
forteller om konkrete eksempler 
på funn av blindgjengere, og 
at det fortsatt kan ligge mange 
i terrenget. Oppdragsgiver 
Forsvarsbygg nevner 105 mm 
granater som har blitt skutt ut 
fra Leopard stridsvogner.

Disse er så kraftige at mas-
kinene vil bli totalskadet ved 
en eksplosjon. Inntreffer en slik 
ulykke, kan BGA regne med at 
gravemaskin eller dumper blir 
å regne som vrak. Kontrakten 
med Forsvarsbygg sier at om 
så mot formodning skulle skje, 
vil oppdragsgiver erstatte tapt 
utstyr. 

Tekst og foto
I OLE M. NYBAKKEN

I forkant
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MEF HAR ORDET

Stortingsvalget ga de tre regjeringspartiene fornyet mandat fra velgerne, vi 
kommer også i fortsettelsen til å ha en rødgrønn regjering. Hvilken politikk 
denne regjeringen vil føre, sitter de i skrivende stund og forhandler om. MEF 
har gratulert dem og benyttet anledningen til å komme med tre innspill foran 

For det første har vi i brevet til Jens Stoltenberg helt konkret foreslått at de i 

av samferdselsprosjektene i NTP for perioden 2010-2019, slik at mer av 
bevilgningen kommer i den første perioden, fra 2010 til 2013. Dette gjelder 
både investeringene til riksveger og jernbanen.” MEF synes det er meget bra at 
regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010-2019 innebærer 
et kraftig løft i forhold til forrige NTP. Men vi er bekymret for at for liten del av 
rammen legges til første periode. MEF konstaterer at det både er kapasitet til, og 
et sterkt ønske fra anleggsbransjen om å øke utbyggingstakten av viktige veg- og 
jernbaneprosjekter til perioden 2010-2013.

og jernbaneutbyggingene. MEF mener at dette er viktigere enn noen gang for å 
sikre at ambisjonene i NTP 2010-2019 kan bli gjennomført. God infrastruktur 
vil være helt avgjørende for å sikre verdiskapningen og velferdsutviklingen 
når eldrebølgen setter inn for fullt etter 2014. Nettopp derfor må regjeringen 
satse på å fremskynde utbygging av de mest lønnsomme og de viktigste veg- og 
baneprosjektene nå. 

For det tredje foreslår MEF at regjeringen skal fjerne formueskatten 
for små kapitalintensive bedrifter. Vi minner regjeringen om at de små 
maskinentreprenørbedriftene i MEF er et godt eksempel på bedrifter som rammes 
hardt av formueskatt. Vi mener formueskatten er urimelig og at dette er svært 
dårlig nærings- og distriktspolitikk som bidrar til å svekke småbedriftenes 
egenkapital. Formueskatten gjør hverdagen vanskelig for mange små 
maskinentreprenørbedrifter som skaper viktige arbeidsplasser over hele landet.

Det gjenstår å se hva regjeringserklæringen vil inneholde, men jeg kan forsikre 
om at MEF skal holde disse temaene varme uansett.

”Varmt” er det også i Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen (SVV) for 
tiden. Myndighetene har måttet tåle hard kritikk i en rapport fra Riksrevisjonen 
der det konkluderes med at både departementet og SVV har så dårlig kontroll 
at de ikke vet hva som foregår av drifts- og vedlikeholdsarbeid på norske veger. 
Rapporten påpeker mangel på rapportering av informasjon, og Riksrevisjonen 
stiller spørsmål ved hvordan departementet og SVV kan vurdere om driften av 
vegnettet skjer i samsvar med fastsatte standarder og prioriteringer uten slik 
informasjon. Riksrevisjonen forsetter med å hevde at slik mangel på styring fører 
til dårligere veger og dermed høyere ulykkesrisiko.
MEF følger denne saken nøye, og vi deltar for tiden i et samarbeid med SVV og 
andre for å utvikle og forbedre drifts- og vedlikeholdskontraktene. Heller ikke 
anleggsbransjen er tjent med at dette arbeidet med rette eller urette settes i et 
dårlig lys.

NY REGJERINGSPLATTFORM 
MED UTFORDRINGER I KØ
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- Dette er negative signaler for 
anleggsbransjen, sier MEFs 
administrerende direktør Trond 
Johannesen i en pressemelding 
i forbindelse med forslaget til 
statsbudsjett for 2010.
- Bransjen har dokumentert 
at det har vært – og fortsatt 
er – mye ledig kapasitet, og 
vi hadde forventet en oppfyl-
lelsesgrad på mer enn 25 pro-
sent. MEF er også kritisk til at 
regjeringen ikke fremskynder 
flere viktige veiprosjekter, ikke 
minst for å skape kontinuitet og 
forutsigbarhet etter et år med 
usikre ordrereserver, understre-
ker Johannesen.
En økning på om lag 1,7 mil-
liarder kroner i alt 14,1 milliar-
der kroner foreslås avsatt av til 
rene veiformål i 2010, sammen 
med bruk av 5,3 milliarder 
bompengekroner.  

Ingen prosjektfinansiering
Men utbygging av E16 over 
Filefjell og E6 vest for Alta på 
egne poster er det nærmeste 
regjeringen kommer prosjektfi-
nansiering. Samferdselsdepar-
tementet henviser til at formå-
let er å sikre optimal framdrift 
og ressursutnyttelse ved at hele 
strekninger ses i sammenheng. 
Hvordan dette skal gjøres nev-
nes ikke med ett ord.
- Bransjen ville fått betydelig 
mer forutsigbarhet og mulighet 
til å satse dersom departemen-
tet redegjorde nærmere for 
hvordan disse prosjektene kan 
gjennomføres, påpeker Trond 
Johannesen.

Usikkert omkring forvaltnings-
reformen
MEF har tidligere uttrykt 
skepsis til innføringen av for-
valtningsreformen fra 1. januar 

2010 på grunn av usikkerheten 
som da oppstår om vi fortsatt 
vil ha en helhetlig veiforvalt-
ning. Bevilgningene som nå 
skal forvaltes over Kommunal- 
og regionaldepartementets bud-
sjett er betydelige, og utgjør ca 
7,1 milliarder kroner. Midlene 
skal bidra til å dekke investe-
ringer, trafikksikkerhet, drift og 
vedlikehold for over 17.000 km 
nye fylkesveier. Bevilgningen 

tilføres fylkeskommunene gjen-
nom rammetilskudd og skal 
fordeles på 19 fylker.
- Dette gjør det vesentlig mer 
komplisert å følge med på den 
samlede fordelingen av midler 
til veiformål, konstaterer Trond 
Johannesen. 

Gods fra vei til bane
MEF er positiv til budsjettøk-
ningene – både til nyinvesterin-

ger og til drift og vedlikehold 
– av jernbanenettet, og mener 
det er viktig med et særlig 
fokus på lengre krysningsspor, 
dobbeltspor i tett befolkede 
områder og utbygging av gods-
terminalene.
- Mer gods fra vei til bane må 
prioriteres, ikke minst for å re-
dusere forfallet av veikapitalen 
og for å spare miljøet, under-
streker Trond Johannesen.

MEF om Statsbudsjettet 2010: 

SKUFFELSE TROSS 
FLERE VEIKRONER

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) konstaterer at 

Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2010 inneholder økte 

bevilgninger til både investeringer, drift og vedlikehold av vei og bane. Likevel 

uttrykker MEF skuffelse over at oppfyllelsesgraden er på bare 22,5 prosent av 

vedtatt ramme for første periode i Nasjonal Transportplan fra 2010-2013, og at 

prosjektfinansiering ikke er nevnt.

Ill.foto: RUNAR F. DALER
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JURIDISK SYKDOM SOM OPPSIGELSESGRUNN

Sykdom hos arbeidstaker medfører ikke alltid at arbeidstakeren 
må være borte fra jobb. Noen ganger vil arbeidstaker kunne utføre 
arbeidet likevel, eventuelt i kombinasjon med tilrettelegging 
eller omplassering. I mange tilfeller fører likevel sykdom til at 
arbeidstakeren er 100 prosent arbeidsufør og fraværende fra jobb. 
Arbeidsgiver må ta inn over seg at sykdom kan være en stor 
belastning for arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven har regler som 
særskilt verner en syk arbeidstaker mot oppsigelse. I en periode på 
12 måneder, regnet fra det tidspunktet arbeidsuførheten inntrådte, 
kan arbeidstakeren ikke sies opp med begrunnelse i sykefraværet, 
se arbeidsmiljøloven § 15-8. 
Men sykdomsfravær kan også medføre store utfordringer for 
arbeidsgiver. Det må foretas interne omrokkeringer, kanskje 
ansettes vikar eller annen for midlertidig hjelp, arbeidsplaner og 
vaktlister skal utarbeides og arbeidspresset på øvrige arbeidstakere 
vil gjerne øke. Etter lengre tids sykefravær oppstår av og til 
spørsmålet om en syk arbeidstaker kan sies opp?

Vern mot oppsigelse ved sykefravær i arbeidsmiljøloven § 15-8
”Arbeidstaker som helt eller delvis er borte på fra arbeidet på 
grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av den grunn sies opp de 
første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.”
Det er en vanlig misforståelse at en sykemeldt arbeidstaker er 
”totalfredet” og ikke kan sies opp, nærmest uansett hvilken 
oppsigelsesgrunn som anføres. 
Arbeidsmiljøloven § 15-8 verner bare mot oppsigelser som er 
begrunnet i arbeidsuførheten. Det innbærer at det er adgang til å 
si opp en syk arbeidstaker dersom årsaken til oppsigelsen er noe 
annet enn sykdommen/ fraværet. For eksempel er det adgang til 
å si opp en sykmeldt arbeidstaker dersom årsaken til oppsigelsen 

er driftsinnskrenkning, rasjonalisering eller liknende. Dersom 
slik nedbemanning foretas må arbeidsgiver kunne dokumentere 
og godtgjøre at det reelt sett er snakk om driftsinnskrenkninger. 
Det er derfor gitt en regel om at beviskravet er skjerpet, og av 
§15-8 (2) fremgår det at: ”
det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse i denne 
paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke 
noe annet gjøres overveiende sannsynlig.” Ved oppsigelse innfor 
verneperioden på 12 måneder må derfor arbeidsgiver dokumentere 
at nedbemanningen for eksempel skyldes reell nedgang i 
ordretilgangen, slik at grunnlaget for oppsigelse er tilstede. 
Kravene til dokumentasjon er altså strengere enn vanlig. 

Oppsigelse grunnet sykdom og sykdomsfravær etter utløpet av 
verneperioden
Selv etter verneperioden på 12 måneder er det ikke fritt frem for å 
gå til oppsigelse på grunn av sykefraværet. 
Dersom det er mer enn 12 måneder siden arbeidsuførheten 
inntrådte, er det hovedbestemmelsen om oppsigelse i 
arbeidsmiljøloven § 15-7 som regulerer retten til oppsigelse. 
Det innebærer at det skal foretas en konkret saklighetsvurdering. 
Sentrale momenter i vurderingen vil være arbeidsgivers 
tilretteleggings- og omplasseringsplikt. Også andre momenter må 
vektlegges:

Sykdomsutvikling - muligheten for helbred? 
Arbeidstakers helbredsutvikling er et sentralt moment i 
saklighetsvurderingen. Dersom helbredsutviklingen er 
usikker og arbeidstakeren ikke vet når han/hun kan komme 
tilbake i arbeidet, er dette en risiko arbeidstaker selv må bære 
risikoen for. Helbredsutviklingen vil kunne dokumenteres med 
funksjonsvurdering av lege. Antas derimot at det er kort tid til 
arbeidstaker er restituert og kan komme tilbake i arbeid, vil en 
oppsigelse vanskelig kunne stå seg. 

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
Etter arbeidsmiljøloven § 4-6 plikter arbeidsgiver, så langt 
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Er du medlem og har spørsmål til eller trenger råd fra MEFs 
juridiske avdeling? Ta kontakt på telefon 22 40 29 00 eller 
e-post AvdJuridisk@mef.no MEFs juridiske avdeling består av 
ansvarlig advokat Erling M. Erstad, advokat Thomas Kollerød 
og advokatfullmektig Tone C. Gulliksen.

det er mulig, å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at 
arbeidsgiver makter å stå i arbeid eller å komme tilbake i 
arbeid. Tilretteleggingsplikten er streng og arbeidsgiver må 
etter rettspraksis strekke seg langt for å overholde den. Men 
plikten er ikke ubegrenset. Loven sier selv, ” så langt det mulig”. 
Momenter i vurderingen av hvor langt tilretteleggingsplikten går 
vil være arbeidstakers alder og muligheter for arbeid andre steder, 

hjelpemidler på markedet, muligheten til å tilby alternative 
arbeidsoppgaver, virksomhetens økonomi, årsak til uførheten osv. 

Omplasseringsplikt.
Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet på en slik måte 
at arbeidstaker likevel kan arbeide, skal arbeidsgiver vurdere 
omplassering til annet arbeide, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 (1) og 
(2). Plikten til omplassering er ikke like streng som plikten til 
tilrettelegging. Det innebærer blant annet at det ikke kan kreves 
at det opprettes ny stilling for arbeidstaker, eller at andre skal 
skyves ut og fortrenges av den syke. Men dersom det er eller blir 
en passende ledig stilling i virksomheten, skal denne tilbys dersom 
vedkommende er skikket.
Generelt kan sies at arbeidsgiver bør være varsom med å gå til 
oppsigelse grunnet sykdom /sykdomsfravær. Loven krever nokså 
kompliserte vurderinger, og det anbefales at arbeidsgiver tenker 
seg nøye om, og eventuelt også innhenter bistand fra advokat 
eller en rådgiver før man igangsetter en oppsigelsesprosess av 
sykemeldt arbeidstaker.

Advokatfullmektig
I TONE C. GULLIKSEN

GL 522
2-fallslaser med Grade Match 

lasermottaker med høyde-

Nye UTS med 

Trimbl

KOMPETANSE- OG 
UTSTYRSLEVERANDØREN

   - som er med hele veien! 

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

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

Laser LL100

fra Trimble

Alle priser er eks. mva.

23.500,-

INTRODUKSJONS-
RABATT ÷20%
RING NÅ!

7.950,-
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Region Øst
NYTT FRA REGIONENE

Anleggstreff Halden
Anleggstreff i Halden 2009 gikk av stabelen 5. og 6. september med 
strålende vær, fornøyde utstillere og stort frammøte. Dekkmann 
lovet premiering for kun å besøke standen. Dette gjorde nok sitt til 
at de hadde stor oppslutning rundt sin stand. De heldige vinnerne 
var Jack Vallaraune fra Sarpsborg Park & Anlegg AS (1. premie), 
og Arne Mørk fra Kjell Mørk Entreprenør AS (2. premie) og Steinar 

god vinterjakke. Premiene ble overrakt ved Dekkmanns anlegg i 
Sarpsborg 21. september. Vi gratulerer!

1. premievinner Jack Valleraune sammen med Grethe Paulshus og 
Odd Harald Schultz. 

Åpningen av E6  
Skaberud-Kolomoen
Torsdag 1. oktober klokken 15 åpnet E6 Skaberud-Kolomoen som 

Stange var en av de som hadde æren av å åpne 12,7 kilometer splitter 
ny E6 da hun klippet snora. 

MEF var selvfølgelig invitert, sammen med Vegforum Innlandet, der 
MEF er en av samarbeidspartnerne. En gave, i form av et puslespill, 
ble overrakt Statens vegvesen ved regionvegsjef Sidsel Sandelien. 
Det var leder i Vegformum Innlandet, Harald Thoresen som overrakte 
gaven. Han forklarte at to av brikkene nå er falt på plass. Utvidelsen 
av strekningen startet i desember 2007, og dette er den første 

Bedriften M. Dobloug AS fra Furnes i Hedmark er 60 år i 
2009. Jubileet ble markert med jubileumsfest på Beitostølen 
3. oktober. Der var alle ansatte invitert til en lang weekend 
sammen med følge.

MEF var også invitert og Edvard Rustad 
representerte MEF og gjennomførte utdelingen av MEFs 

gullmedalje for 30 år eller lengre tjeneste i bedriften, noe 
som viser at M. Dobloug AS er en stabil og god arbeidsplass.

Firmaet ble stiftet 5.10.1949. Fram til 1972 holdt de til 
ved Rygge og hadde i hovedsak alle sine arbeidsoppdrag 

virksomhet til Mjøsregionen og bygget opp verksted og 
kontorlokaler i Nydalen.

Bedriften har sin hovedvirksomhet innen veganlegg, 
boligfelt, industri og idrettsanlegg. De har bl.a. vært med på 

arbeider den største delen av den totale oppdragsmengden. 

Bedriften M. Dobloug AS 60 år!

Bakerste rekke fra venstre: Knut Jørgen Arnseth (styremedlem), Knut Kristiansen 

Hansson (gull), Jan Kroken (gull).
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Seksjon Ressurs og Miljø
Avdeling Skog

Vannforvaltning
I tråd med EUs rammedirektiv for bruk av alt vann blir nå dette arbeidet 
overført for godkjenning av de respektive fylkesmenn. Arbeidet er resultat 
av en langvarig prosess hvor brønnboreravdelingen fortløpende har 
meddelt synspunkter omkring bruk av grunnvann, både til drikkevann- og 
energiformål. Det er altså det enkelte fylkesting som nå skal godkjenne 
regionale forvaltningsplaner for vann. De respektive vedtak i fylkestinget 
oversendes innen 1. november for endelig godkjenning av Kongen.

Medlemstur
Etter avsluttet deltakelse på svenske ”Brunnsborrardag” på Marstad, 
Steninge slott, 18. september, inviterte avdelingsstyret selskapet til 

også i år oppleve Gamla stan fra sin beste side. Svenskenes fagtreff 

spesialboring. Gamle kjente treffes og nye kontakter skapes. 

Avdeling Brønn- og spesialboring

Fagtreff i Vinje
Norske riggprodusenten QMatec Drilling AS (tidligere Nemek AS) 
med sin nye partner QMatec Drilling inviterte borebransjen til seg i 
Vinje i dagene 28. - 29. august. Nærmere 100 frammøtt brønnborere 

et bredt spekter av ulike boremetoder, bla. viste Wassare nye 
satsningsområder for vanndrevet boreteknologi. Metoden er her i 
landet relativt ny, og man demonstrerte med fem-toms borhammer 
(W120) for både driving av foringsrør og boring i fjell. 
Vannboring gir sine absolutte fordeler med hensyn til å 
begrense rystelser i f.eks. tilstøtende bygningsmasse og miljø. 
Demonstrasjonsboringen ble vel utført i nært samarbeid med 
Wassares eget boretekniske personale og brønnboreravdelingens 
medlem Sør-Norsk Boring AS. For mer info om vanndrevet boring 
kontaktes aslak.lofthus@qmatec.com. 

HMS-kurs
Seksjonskontoret tilbyr fortsatt medlemmer kurs i lovpålagt kurs 
i HMS for ledere. Slike pliktige kurs har vært arrangert en rekke 
steder i landet og ta kontakt dersom du ennå ikke har deltatt. 
Kursene settes opp etter medlemmenes behov (oppsamling). 

Klimaseminar på Honne
8. november avvikles klimaseminaret ”Alle gode ting er tre – også 
for klimaet?” i regi av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. 
Seminaret skal belyse klimagevinsten ved å bruke skogressursene 
som vi har i Innlandet. Hvor ligger gevinsten, og hva kan 
politikerne gjøre for å øke den? Seminaret er åpent og 
skogsentreprenører som ønsker å styrke sin kompetanse innen 
området anbefales å delta. Påmelding direkte til Honne kurssenter.

Temadager skog
Programmet for skogavdelingens temadager 13. - 15. november, 
Oslo er nå sendt alle medlemmer. I år setter vi fokus på 
tømmermarked og kapasitet. 

Piggvalseskader påført 
tømmer
Tidligere i sommer vedtok Norsk Virkesmåling nye regler for trekk 
av piggvalseskadet tømmer. Tilbakemeldinger fra skogavdelingens 
medlemmer tyder på sterke regionale forskjeller i holdninger hos 
skogsentreprenører som blir berørt av nye regler. Skogstyret vil 
igjen diskutere reglementet på sitt neste møte 13.11.2009. 
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Region Sørvest
Årsmøter i regionen
Årsmøtet i avdeling Agder arrangeres fredag 19. februar, og avdeling Sør-Rogaland fredag 5. mars.
Sted er ikke bestemt enda.

MESSER OG KONFERANSER 2009
26.-27 oktober: Norvegkonferansen
Holmenkollen Park hotell, Oslo

3. november: Oslo-konferansen 
Thon Hotel Opera, Oslo
Arr. MEF

13.-17 november: Skogavdelingens
temadager
Grand Hotel Oslo
Arr. MEF avd. Skog

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

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

Rekrutteringsdager for bygg og anlegg 30. september  
og 1. oktober 2009

Opplæringskontoret

I år har vi utvidet messen til å gjelde for både bygg og 

og anleggsteknikk. Disse opplæringskontorene var OKAB, 
Opplæringskontorene for rørleggerfaget, blikkenslagerfaget og bygg 
og anlegg. Vi ville at elevene skulle få se variasjonen, mulighetene og 
de ulike valg de kan ta etter vg1 bygg og anleggsteknikk. I år samlet 
vi 1200 elever fra 43 skoler som vi er godt fornøyd med. Dette var 
ungdomsskoler fra hele Sør-Rogaland. Det var gratis busshenting av 
ungdomsskoleelevene.

Elevene startet i informasjonsteltet hvor OKAB ønsket velkommen 
og hadde en generell informasjon. Så var det maskinoppvisning, 
maskinkonkurranse, kjøring av fjernstyrt vals, starte en motor, 
spikerkonkurranse, lodding av rør, knekking av blikk, demonstrasjon 
av  ”bråstopp” fra Statens vegvesen og spørrekonkurranse. I tillegg 
hadde alle opplæringskontorene, Time vgs, Øksnevad vgs og 
Stavanger Tekniske Fagskole stand. Gratis grillmat til elevene var 
selvfølgelig en stor suksess. 

OKAB vil takke lærlinger og elever som deltok på arrangementet 
og Time vgs og Øksnevad vgs for et godt gjennomført arrangement.



ANLEGGSMASKINEN 10-0919

NYTT FRA REGIONENE

Region Vest

25 år i MEF
MEFs plakett for 25 års medlemskap er 
tildelt Olav Hauso fra Grimo i Hardanger. 
Tildelingen ble foretatt på Grimo hvor Olav 
Hauso har ganske omfattende arbeider i 
forbindelse med utbygging av småkraftverk.

Medlemsbedriftene i Region Vest har etter ferien opplevd at 
markedet har bedret seg rent jobbmessig.

Store prosjekter er nå satt i gang og dette gir ringvirkninger 
som medfører at små og mellomstore bedrifter i dag kan melde 
om bra aktivitet. Det mange spør seg er om dette vil holde seg 

gjennom vinteren, noe MEF lokalt er sikker på vil skje.
I MEF kjøres det mange kurs og Hordalandsavdelingen 

har slått til med en rekke gratiskurs til medlemmene. Dette er 
kompetansegivende kurs som KS/HMS, Juss i personalarbeid 
m.m.

Loen-dagene
Loen-dagene ble for 30. gang avholdt 25. – 27. september, og da for 
25. år med utstilling.

Avdelingsleder i Møre og Romsdal Kjell Arne Aurstad åpnet 
arrangementet med å ønske de 250 tilstedeværende lykke til med noen 
spennende dager i Loen.

Der var mange som hadde møtt opp til denne åpningen da 
seminaret omhandlet emnet ” Kreativ Energi” med den tidligere 
svenske brannmannen Lasse Gustavson. 

På uteområdet var det rigget til stor utstilling med eget 
prøveområde og aktivitetsplass for de minste. Man skal tidlig krøkes. 

Loen-dagene 2009 samlet 760 mennesker hvorav 100 var barn. 

ble gjennomført av OKAB med god støtte fra lærerne fra Os 
videregående skole.

Under middagen lørdag kveld ble det trukket tre sydenturer. 
Gavekort på kr.15000,-, 7500,- og 7500,- Anette Solheim fra NOBI 
AS vant det gjeveste. 
Åse Marie Hammer- distriktssjef i Goodyear Dunlop Tires Nordic, 
opplevde Loen-dagene som en skikkelig arena å treffe kundene på, og 
hun var storfornøyd med de kontraktene som var inngått.

Les mer om arrangementet på side 26-29

Bra aktivitet i regionen

Konkurs
Firma  Espevik & Buck 
AS ble begjært konkurs i 
uke 38.
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Region Nord

Høsttreff
Flott høsttreff for MEF og NLF Nordland og Troms ble gjennomført i 
Svolvær 4. – 6. september.
Det var et veldig vellykket arrangement med fornøyde 
tilbakemeldinger både på det faglige og sosiale. Faglig var det NS 
3420, leverandørutviklingsprosjekt med Statens vegvesen og møte 
med stortingskandidater i valgmodus som var hovedtemaer.
Lørdag var det vikingfest på Borg der vi rodde over og hadde litt leker 
før det var vikingmiddag inne i Langhuset.

Årsmøter i regionen
Årsmøtet for avdeling Troms arrangeres 5. – 7. mars ved Målselv 
Fjellandsby i indre Troms, og avdeling Nordland 12. – 14. mars i 
Bodø.
Sett av disse datoene til en trivelig helg med gode kollegaer.

Bildet til venstre: Leder i Troms, Bjørnulf Nordmo ble utnevnt til 
høvding den kvelden. Her sammen med datteren Lisa Nordmo.

Helga 2. – 4. oktober arrangerte avd. Finnmark sitt høsttreff for 
medlemmene på Rica hotell Alta. Det er en tradisjon at dette arrangeres i 

med de ulike leverandørene. 
Lørdag hadde advokat Thomas Kollerød fra MEF et foredrag om daglig 

Johansen fra Statens vegvesen Region Nord deltok og fortalte omleggingen 
av vegnettet fra 1.1. 2010. Fra årsskiftet vil fylkeskommunen overta mye av 
riksvegene. Fylket får eieransvaret. I forbindelse med denne overføringen 
av veger får de ekstrabevilgninger. Disse midlene er ikke øremerkede 
midler. Det ble derfor stilt spørsmål og det ble litt debatt om disse midlene 
ville bli brukt på veg eller til drift av andre fylkeskommunale oppgaver. 

Statens vegvesen er fagorganet til fylkeskommunen. Stein Johansen 
informerte om hvilke fylkesveger som de anbefaler skal utbedres. 
Fylkeskommunen skal ha møte i desember, og da får vi vite om de følger 
rådene og hvor mye av de overførte midlene de kommer til å bruke. 

Høsttreff - avd. Finnmark
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Høstens fagtur
Høstens fagtur ble arrangert av Buskerud-avdelingen 24.- 27. september, 
og var lagt opp som en langweekend til Slovenia. Fredag var det tur til 
Trieste, hvor vi ble tatt svært godt imot av ”industry zone Dolina”. Det 

utdanning av fagarbeidere til bygg- og anleggsbransjen. Deretter var det 
juridisk seminar, hvor Erling Erstad tok for seg aktuelle problemstiller for 
maskinentreprenørene. I tillegg ble det gitt en kort produktinformasjon 
fra leverandørene. Etter det faglige programmet ble det tid til en båttur 
mellom middelhavsbyene Koper og Piran. Lørdag var det lagt opp til 
guidet tur til de kjente vintersportsstedene Planica og Kranska Gora. 

Region Sørøst

Gratis kurs i forsikringsforståelse
MEF og If inviterer til forsikringskurs for MEF-medlemmer i Drammen 
28. og 29. oktober. Ansvarlige for kurset er advokat Erling M. Erstad 
fra MEF og salgssjef Ulf Michaelsen fra IF.  Kurset gir kunnskap 
om forsikringsdekninger, kontraktsbestemmelser, aktuelle lover og 
forskrifter. Kurset er som nevnt gratis, men eventuell overnatting betales 
av den enkelte. Kurset er kjørt andre steder i landet med svært gode 
tilbakemeldinger og god deltakelse. Invitasjon med påmelding er sendt ut. 
Ta kontakt med regionkontoret dersom du ikke har meldt deg på.

Dyrskun 2009
11. – 13. september var det den tradisjonelle Dyrskun i Seljord. 
OKAB-BVT hadde også i år hovedansvaret for standen, mens OKAB-
Kristiansand og MEFs regionkontorer i Sørøst og Sørvest hadde 
representanter der. Les mer om arrangementet på side 78 - 81

Båttur i Bled.

Vi søker etter foreleser innen området kom-
primering. Dette omfatter utlegging og kom-
primering av masser og noe geoteknikk. 
Bør også ha kjennskap til NS 3420 og NS 3458. 
Bred anleggserfaring er en fordel. 

Dine arbeidsoppgaver: 
 Foreleser innen komprimeringsfaget 
 Delta i utvikling av kursmateriell 
 Gjennomføre kurs rundt om i landet. Ca. 6 - 8 
stykk i året. 

Din profil: 
 God kunnskap innen faget komprimering 
 Ha pedagogiske evner 
 Ha kunnskap innen Power Point 

Vi kan tilby: 
 Utfordrende arbeidsoppgave med korte 
beslutningsveier

 Hyggelig arbeidsmiljø, med mange dyktige 
fagpersoner

 Konkurransedyktig foreleserhonorar   
 Fleksibilitet 

Søknaden kan sendes til ida.ribler@mef.no  
og eventuell spørsmål kan rettes til Ida Ribler
tlf.: 22 40 29 00 

Har du glimt i øyet og vil 
bruke dine kunnskaper  
innen komprimering?
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Jerikovn 26, 1007 OSLO 
Tlf.: 22 81 39 90

www.gl-instrumenter.no
www.digpilot.com

Trådløs maskinstyring for gravemaskiner.
Utviklet og produsert i Norge.

NYHET - nå også med GPS

- Leser LandXML direkte for bruk på
  kompliserte anlegg
- Lag fall, grøfter, byggegroper og mye
  mer direkte i DigPilot - ingen stikkere
  eller prosjektfiler nødvendig!
- Full 3D-visning

 Ta kontakt for mer informasjon og
 høstkampanjepriser!

Ammann,
Bosch og QBL
bygg- og anleggs-
lasere

Serviceverksted

Gundersen & Løken AS



STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Lavere omsetning i bygg og anlegg

Skogsmaskinindeksen

Grunnarabeid/bygging av veger og jernbaner

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet

ProduksjonsindeksOmsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksom-

(mars og april) 2009 sammenlignet med 2. termin 

SSB har ikke kommet med nye tall siden forrige 

nummer av AM.

Totalt ble det omsatt for 42,9 milliarder kroner i 2. termin 
2009. Alle næringshovedgruppene hadde en nedgang denne 
perioden i år sammenlignet med samme periode i fjor. Blant 
næringshovedgruppene var nedgangen størst innenfor bygging av 
veier og jernbaner, med 22,4 prosent, eller 823 millioner kroner. 

anleggsbransjen totalt for 81,7 milliarder kroner. Dette er en 
nedgang på 11,0 prosent sammenlignet med samme periode 
i 2008. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv 
merverdiavgift.

Nedgang i bygge- og anleggsproduksjonen
Bygge- og anleggsproduksjonen gikk ned med 1,1 prosent fra 1. 
til 2. kvartal i år, ifølge sesongjusterte tall. Sammenlignet med 
samme kvartal i fjor viser sesongjusterte tall en nedgang på 5,9 
prosent.

Ifølge sesongjusterte tall gikk byggeaktiviteten ned med 1,0 
prosent fra 1. til 2. kvartal i år, og med 5,3 prosent fra samme 
kvartal i fjor. Produksjonen innenfor anleggssektoren gikk ned 
med 0,8 prosent fra 1. til 2. kvartal, og med 7,3 prosent fra samme 
kvartal i 2008. 

Kilde: SSB

Anleggsmaskinindeksen
Endringen fra forrige måned skyldes i hovedsak endring i 
drivstoffpris og pengemarkedsrente. Indeksen omfatter kostnader 
vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift 
inklusive førerlønn.

Anleggsmaskinindeksen

ANLEGGSMASKINEN 10-0923
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MEF-AKTØREN RUDI SOLTVEDT

I 2002 startet han opp sitt eget 
selskap og kjøpte sin første gra-
vemaskin, og i dag er han med 
sine 30 år en av de desidert yngste 
bedriftslederne i MEF-familien. 
Selskapet hans, Soltvedt Maskin 
AS tar på seg mindre anleggsar-
beider som grøftegraving, grunn-
arbeider på hustomter, muring, 
vedlikeholdsarbeid langs veier og 
så videre.

Dysleksi
– Helt siden jeg var liten har 
jeg hatt lyst til å begynne med 
dette. Jeg har alltid hatt sansen 
for maskiner, og det begynte vel 
allerede i sandkassa da jeg var 
liten. Jeg har dessuten alltid slitt 
litt med dysleksi, og gjorde det 
ikke så skarpt på skolen. Dreide 
det seg om praktiske ting gikk 

det derimot alltid langt bedre, 
forteller Soltvedt, som er utdannet 
anleggsmaskinfører fra Os videre-
gående skole.  
– Da jeg var liten jobbet faren 
min, Bjarne, i Bergen kommune 
og drev blant annet med brostein-
legging, så jeg har vel hentet litt 
inspirasjon derfra også.  I dag 
hjelper både han og moren min, 
Gerd, meg med alt papirarbeidet i 
selskapet. Jeg hadde aldri greid alt 
sammen uten dem.

I vekst
Da han var 17 år gammel begynte 
Soltvedt læretiden hos den lokale 
bedriften AS Birkelid & Aasebø 
Maskinstasjon. Da læretiden var 
over ble han fast ansatt i bedriften.
– Hadde det ikke vært for Knut 
Aasebø, som eide og drev det 

SANDKASSA
EGET FIRMA

Navn I Rudi Soltvedt
Firma I Soltvedt Maskin AS
Antall ansatte I 5 faste og to på deltid
Omsetning 2007 I Omsetning: 10 mill NOK

Som liten gutt på Askøy utenfor Bergen satt Rudi

Soltvedt aller helst i sandkassa og gravde med en 

at gnisten til en karriere innen maskinentrepre-

nørbransjen var tent.

FRA

TIL

www.botneskilt.no

Tlf. 33 06 66 00/941 SKILT
Faks 33 05 34 80 - post@botneskilt.no

TOTALLEVERANDØR AV 
ARBEIDSVARSLING!
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selskapet, så hadde jeg nok aldri 
gjort det jeg gjør i dag, sier han.  
– Mens jeg fremdeles jobbet hos 
Aasebø, startet jeg i 2002 Solt-
vedt Maskin og kjøpte min første 
maskin, en Hitachi FH120, som 
hadde gått hele 13.000 timer.  For 
tre år siden gikk Aasebø av med 
pensjon, og da begynte jeg for 
meg selv for fullt. Jeg kjøpte noen 
av Aasebøs maskiner og en av de 
tidligere ansatte der begynte hos 
meg, forteller han videre. Siden 

Soltvedt har i dag fem ansatte 
pluss to på deltid. 

One big happy family
Soltvedt Maskin har vært MEF-
medlem siden 2004 og var i år 
representert på de årlige Loen-da-
gene for andre gang. Daglig leder 
Soltvedt setter stor pris på både 
det faglige og sosiale utbyttet av 
medlemskapet. 
– Jeg føler at MEF er en svært so-
lid og nyttig organisasjon. De som 
er litt eldre i ”gamet” i MEF kan 
jo nesten alt, og jeg har fått mange 
gode råd og mye hjelp fra dem. 
Skulle det være noe av juridisk 
karakter, har man også tilgang til 
advokater gjennom forbundet. Jeg 
har også fått en lærling, og i den 
forbindelse har jeg fått mye hjelp 
fra MEF og OKAB. Lærlingen 
er for øvrig svært dyktig, og når 
læretida er over kommer han til 

å få tilbud om fast ansettelse, sier 
Soltvedt.
– En viktig del av medlemskapet 
går på det sosiale – det å bygge 
nettverk. Loen-dagene er et godt 
eksempel på det. Selv om det er 
stor aldersforskjell på deltakerne 
er det utrolig gøy og sosialt.  Det 
kan nesten virke som vi er en 
eneste stor familie av og til, noe 
som jo er litt merkelig ettersom de 

Kommunestyret
Til tross for at jobben tar det 
meste av Soltvedts tid, engasjerer 
han seg også som aktiv lokalpo-
litiker på Askøy. Det var broren 
Trond (må ikke forveksles med 
den tidligere fotballspilleren 

ham til å bli interessert.
– Jeg sitter i kommunestyret i 
Askøy. Broren min, som også var 
politisk aktiv tidligere og satt i 

inn i politikken. Jeg synes det er 
spesielt interessant å være med og 
behandle byggesaker, som jeg jo 
har litt kompetanse innenfor. Det 
er en av hovedgrunnene til at jeg 
ble med på dette. Utover det har 
jeg ingen videre politiske ambi-
sjoner, bedyrer han.

Full fart
Den aktive bedriftslederen har 
også plass til litt ordentlige fritids-

aktiviteter. 
– Det går jo mest i jobb, men jeg 
har som mål å ikke jobbe noe 
særlig i helgene. Og da holder jeg 
mye på med båt. Sammen med 
en kollega har jeg de siste årene 
hatt en katamaran speedbåt med 
toppfart på 75 knop. I fjor gikk 
den faktisk helt rundt i vannet. 
Det var litt skremmende, men alt 

gikk heldigvis bra med oss. Båten 
gikk det desto verre med – den ble 
totalvrak. Derfor har vi nå bygd 
en helt ny båt helt fra scratch – en 
tilsvarende katamaran på 26 fot 
med 300 hester. Det går unna på 
fjorden!

Tekst og foto
IRUNAR F. DALER

www.botneskilt.no

Tlf. 33 06 66 00/941 SKILT
Faks 33 05 34 80 - post@botneskilt.no

TOTALLEVERANDØR AV BILSPERRER
OG BOMMER

Feil navn

MEF-aktør Tore Hansen ble navngitt feilaktig i hovedtittelen i 
forrige utgave av Anleggsmaskinen. Vi beklager. Red.
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De tradisjonsrike, årlige Loen-
dagene er et svært populært 
arrangement, og deltakerne 
vet å kjenne sin besøkelsestid. 
Samtlige hotellrom i området 
var utsolgt i lang tid før årets 
arrangement fant sted – for 30. 
gang. Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF) region Vest og 
Midt, som arrangerer messen, 

måtte faktisk avvise enkelte le-
verandører på grunn av plass-
mangel. Selv om deltakerne 

beste side rent værmessig, var 
det ingenting å utsette på selve 
arrangementet. 

Vokst seg stort
Roald Johannesen, region-

sjef i MEF, er sammen med 
regionsjef Øyvind Bergset, 
hovedansvarlig for gjennom-
føringen av Loen-dagene. Han 
begynner å få litt erfaring med 
arrangementet, for å si det litt 
forsiktig.
– Dette er 25. gangen jeg er 
med og arrangerer dette.  Da 
jeg begynte i MEF var arran-

gementet ikke stort mer enn et 
styremøte for MEF-avdelin-
gene i Møre og Romsdal og 

ideen om å utvide med en leve-
randørutstilling – og utstilling 
ble det, forteller Johannesen 
tilfreds. Siden den gang har 
arrangementet vokst jevnt og 
trutt, og var i år stapp fullt med 

Nok et vellykket arrangement i Loen er historie. Det som for 30 år siden startet 

dimensjoner. 

LOEN-DAGENE
FOR 30. GANG
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760 deltakere og 50 utstillere. 

Sosialt
Nettopp utstillingen har nok en 
stor del av æren for at det er så 
stor oppslutning rundt arrange-
mentet, ifølge Johannesen.  

arrangementet er så populært. 

på unike Alexandra hotell med 
en helt fantastisk beliggenhet.  
Dessuten er det et svært sosialt 
arrangement som er lagt opp 
slik at det passer å ta med seg 
hele familien. I tillegg tror jeg 
leverandørutstillingen er noe 
deltakerne setter pris på. Her 
kjøpes det og selges det, det 
gjøres avtaler og det bygges 

broer, sier han. 
– Vi er veldig godt fornøyde 
med oppslutningen, med over 
750 deltakere og 50 utstillere, 

pluss alle som kommer innom 
på dagstur fra fjern og nær. Vi 
har faktisk det luksusproblemet 
at vi må si nei til leverandører 

Mektig Hotell Alexandra ligger 
fantastisk til.

Utstilling Oversikt over utstillingsområdet.
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www.okonomi-deler.no    post@okonomi-deler.no

Telefon 69 10 23 00Hydraulikksylindere til mange formål.
Tippsylindere med Nitril pakninger. Maks trykk 175 bar.
Standardsylindere fra Ø32 til 100 mm. 200-210 bar.
Bremseylindere ,vedklyversylindere samt enkel- og
duplostag fra Byberg. For mer info. se vår hjemmeside.
Kvalitet produsert i Norge, Sverige og Italia!

som gjerne skulle vært med.  Arrangementet har vært fullt hvert år 

Loen-dagene i det hele tatt. 

Veteranen
Karstein Yttervik fra Pon Equipment AS er en virkelig veteran på 
Loen-dagene. Han har faktisk vært med helt siden starten.
– Jeg har vært med hvert eneste år siden oppstarten; de første årene 
representerte jeg entreprenøren Yttervik Maskin, og siden 1987 har 
jeg vært her med Pon Equiment. Arrangementet var mye mindre 
den gangen – kanskje halvparten av størrelsen, forteller han.  
– Vi er her for å vise frem utstyret vårt, samt å knytte nye kontak-
ter og bearbeide de gamle. Loen-dagene er alltid like trivelig, og 
det sosiale en stor del av det. Det handler om å bygge relasjoner.  

I likhet med de senere årene er også CAT-butikken på plass her i 
år. Det er en helt utrolig stor interesse for CAT-utstyr og folk står 
gjerne i kø her for å sikre seg CAT-produkter som sko og klær.  

Debutanten

og deltar på Loen-dagene for første gang..
– Vi er her for å vise frem noe helt nytt i bransjen. Faktisk kan 
vi skilte med en ”verdenslansering”, sier salgssjef Steinar Engen 
engasjert.  Det nye produktet dreier seg om en IPhone-applikasjon 
utviklet spesielt for maskinentreprenører. Den tar i bruk MEFs KS- 
og HMS-system, og man kan ved hjelp av den blant annet regis-
trere avvik og uønskede hendelser på en enkel og oversiktlig måte.
– Vi har fått usedvanlig god respons på produktet. Alle som har 

Veteran Karstein Yttervik (midten) fra Pon Equipment har vært med på Loen-

og Odd Halvor Gustad fra Gustad Maskin, som er Pon-kunde.

Debutant Prosjektleder Knut Neset (venstre) og salgssjef 
Steinar Engen fra Insoft Norge viser stolt frem selskapets 
nye IPhone-applikasjon.



ANLEGGSMASKINEN 10-0929

- leverandør av tjenester og løsninger for elektronisk dokumenthåndtering og geografisk IT
www.geomatikk.no - tlf 810 33 400 - firmapost@geomatikk.no

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

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

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

  web:   gravemelding.no
  Ring:  09146

vært innom sier det virker både spennende og nyttig. Loen-dagene 
virker for øvrig meget bra så langt, selv om vi ikke har vært her så 
lenge ennå. Alle andre rundt her som har vært med tidligere sier 
at dette er den beste og ikke minst hyggeligste messa de deltar på 
i løpet av hele året, så all honnør til MEF som arrangerer dette, 
skryter han.  

Operagründer
Det var imidlertid ikke bare gravemaskiner, kraner, hjullastere og 
andre maskinrelaterte produkter deltakerne kunne ta i øyesyn på 
Loen-dagene. De kunne blant annet også få høre smakebiter av 
kjente operaforestillinger, samt høre den tidligere svenske brann-
mannen Lasse Gustavson fortelle sin gripende historie.

MEFs medlemsbedrifter, var operagründer Kari Standal Pavelich 
invitert til Loen-dagene. Hun fortalte de fremmøtte om hvordan 
hun mot alle odds har klarte å sette opp operaforestillinger i Nord-
fjord hvert eneste år siden 1998 – og det med stor suksess. Sukses-
sen har til alt overmål ført til at Nordfjord i år fått sitt eget ope-
rahus.  Sopran Synnøve Nordvik og pianist Olga Pavlova bød på 

og Flaggermusen av Strauss.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Tidlig krøkes Det ble arrangert en 
gravemaskinkonkurranse for de minste. Her er det 
Andrea Løvik Jørgensen (5) som prøver seg.

Operagründer Kari Standal Pavelich 
fortalte om hvordan hun mot alle odds 
har klart å sette opp operaforestillinger i 
Nordfjord hvert eneste år siden 1998.

Gripende Den tidligere 
svenske brannmannen 
Lasse Gustavson fortalte sin 
historie.
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Dette kjøretøyet, eller grunn-
maskinen, har sin opprinnelse i 
den aller første etterkrigstiden 
i Tyskland. Noen ingeniører i 
storindustrien Daimler-Benz 
gikk inn på å konstruere et 
lite ”nyttekjøretøy” med noen 
trekk av traktor og av terreng-
bil. Beregnet for bruk i jord-
bruk, skogbruk og i rydding 
og gjenoppbygging i det mye 
ødelagte Tyskland.

De betegnet konstruksjonen 

forkortet til Unimog. Kjøretøy-
et hadde 4-hjuls drift, like hjul, 
stor bakkeklaring, giring for 
lav arbeidshastighet med god 
trekkraft, og redskapskopling 
og kraftuttak foran og bak, og 
kraftuttak også på siden.

Trang fødsel
Unimog ble utstyrt med en 

Mercedes-Benz 4-sylindret 
dieselmotor på 25 hk, som 
ellers var beregnet for en per-
sonbilmodell. Det var en liten 
maskin (sporvidde for å rekke 
over to rader med potetplan-
ter!), opprinnelig vekt var ca. 
1.700 kg.  Den hadde en enkel 
utførelse, opprinnelig utførelse 
med kalesjetak over føreplas-
sen, og bak denne en lastplass 
beregnet for last 1.000 kg. 

Maks. hastighet på veg 50 
km/t.

I første omgang var bedrif-
ten ikke interessert i å produ-
sere maskinen, og den ble satt i 
produksjon i en annen og liten 
bedrift. Da det viste seg at det 
var behov og det ble etter-
spørsel, overtok Daimler-Benz 
produktet og framstillingen i 
1951. Betegnelsen etter dette 
ble Mercedes-Benz Unimog.

UNIMOG  – KJØRETØY 
OG BASIS 

FOR ALLSIDIG REDSKAPSBRUK
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80m/t-80km/t
Utviklingen videre førte til 
nyere hovedutgaver hver med 
mange års produksjonstid, og 
med utgaver og varianter i 

-
retøy/grunnmaskin og anven-
delser i kommunale oppgaver 
og i veivesenets driftsopp-
gaver. Eksterne produsenter 
utarbeidet og leverte et utvalg 
av redskaper for påkopling. 
Særlig bygget den tyske produ-
senten Schmidt et stort antall 
redskapstyper, beregnet for 
sommer- og for vinterarbeids-
oppgaver.
Norsk vegmuseum råder over 
to Unimog, som begge er fra 
midten av 1970-tallet og av 
hovedserien 406. Denne serien 
ble produsert fra 1963 til 1988. 
Den har en 6-syl. dieselmotor 
på 65 hk, og girsystem med 
mange utvekslinger som even-
tuelt omfattet ”krypegirkasse” 

med arbeidshastighet med full 
motorkraft ned til 80 m/time, 
og med annen girserie opp til 
kjørehastighet 80 km/time. 
406-typen har akselavstand 
2,38 m og vekt vel 2.300 kg.

Akershus og Oppland
De to kjøretøyene eller mas-
kinene framtrer i ganske for-
skjellig form.  Den ene er en 
Unimog ”bil”, fra 1975, som 
har gjort tjeneste i Akershus. 
Med bruk av snøplog, snøfre-
ser kraftuttaksdrevet, sand- og 
saltspreder, feiekost, og rekk-
verksvasker.
Den andre enheten er i motset-
ning til dette, ikke universal-
maskinen, men en spesialsnø-
freser fra 1974. Ombygget og 
oppbygget med stort snøfreser-
bygg fra Schmidt. Den kom-
mer fra veivesenet i Oppland, 
hvor den har gjort tjeneste i 
Ottadalen. Opprinnelig levert 
med vifte kantfreseraggregat 

og med alternativt trommelfre-
saggregat.

Maskinen har egen drifts-
motor for snøfresen på 260 hk, 
som er montert (og overbyg-
get) på ”lastplassen” på kjøre-
tøyet. Drivlinjen fra denne går 
ned fra bakkant av motoren 
og framover under maskinen, 
til fresaggregatet. Fresetrom-
melen har en diameter på 
1,10 m, det er to utkasttuter, 
arbeidsbredden er 2,50 m. For 
kantfresen 2,40 m. Maskinens 
vekt er 7400 kg.

Tilbakeført til vegmuseet
Veivesenet har også hatt lik-
nende snøfresere på Unimog, 
norskbygde fra Øveraasen, 
Gjøvik.
Unimog hadde gunstige sider 
for drift i veivedlikeholdet, 
særlig i og nær byområder, 
som god transporthastighet og 
stort redskapsutvalg. Den re-
presenterte et relativt lett ut-

styr, og antall enheter samlet i 
veivesenet ble ikke så stort. Et 
alternativ som ble aktuelt i de 

10 tonns klassen med standard 
redskapskopling.
Bilder av de to maskinene 
vises her, den ene fotografert 
med snø – et miljø den jo ble 
brukt i. Bildet av Unimog-
”bilen” viser merking med 
Sørum Kommune.  Dette 
skyldes at den tilhørte der 
etter brukstiden i veivesenet. 
Etter dette ble den tilbakeført 
til veivesenet igjen for beva-
ringsformål. Den har Schmidt 
(og tysk) standard frontmontert 
redskapsfeste. Dette skiller seg 
en del fra vegvesenets standar-
diserte brøytefeste.

Tekst og foto
I BJØRN PREBENSEN
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OKTOBER MÅNEDENS PROSJEKT

SIKRERE TIL GA

vakreste fjell. Med et årlig besøkstall på ca. 
-

ges mest besøkte fjelltopper.  Bilveien opp til 
-

lertid ikke vært en like stor suksess. 
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USTATOPPEN
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OKTOBER MÅNEDENS PROSJEKT

Veien fra Rjukan til 
Gaustablikk – Svineroiveien – 
ble bygget før og under andre 
verdenskrig, og er både smal, 
bratt og relativt dårlig sikret. 
Den bratte stigningen er det 
ikke mye å få gjort med, men 
bredden og sikringen er nå i 
ferd med å bli langt bedre enn 
tidligere. 

Rasfare
– Det er 45 graders helning 
hele veien, og veldig stor fare 
for ras. Senest i fjor våres gikk 
det to ras her i forbindelse med 
snøsmeltingen, forteller Odd-
var Hagen, daglig leder i den 
lokale maskinentreprenøren 
Hagen & sønn AS (Oddvar er 
sønnen). Firmaet er en av un-
derentreprenørene på den på-
gående veiutbedringen fra Dale 
rett utenfor Rjukan og opp til 
Gaustablikk.  Skien-bedriften 

-
entreprenør.

Trangt
Mange steder langs Svineroiv-
eien er det ikke plass til mer 
enn én bil i bredden, noe som 
skaper store problemer for 
bilistene, spesielt på vinteren.
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HAR DU KONTROLL PÅ DINE NØKLER?
WSM Nøkkelboks er et enkelt og genialt hjelpemiddel for å få kontroll og 
orden i nøkkeladministrasjonen. Nå er det slutt på å gjemme nøkler på kreative 
steder, eller å bruke tid på å løpe rundt etter vedkommende som har nøkkelen 
du har bruk for akkurat NÅ! Nøkkelboksen monteres ute på anleggsmaskiner, 
verktøykonteinere, brakker osv. Nøkkelen til objektet legges inn i nøkkelboksen. 
Ansatte får en nøkkel som passer til alle nøkkelboksene og er dermed sikret 
tilgang til de objekter de skal ha tilgang til.

Vi tilbyr også nøkkel-
skap og nøkkelbokser 
med kodelås. Se mer på

www.arcus-vita.no

Pb 213, 5591 Etne
Tlf 53 75 77 50 
Fax 53 75 77 51
Epost: post@arcus-vita.no
www.arcus-vita.no

Fakta:
Hva:

Breddeutvidelse og sikring av  

fylkesvei 651 fra Dale til Gaustablikk 

(Svineroiveien).

Byggestart:   

Mai 2008

Ferdigstillelse:

Desember 2009

Byggherre:   

Statens vegvesen Region øst

Kontraktssum:

NOK 47 mill. (eks.mva)

Hovedentreprenør:

– Det er særlig de mange 
turistbussene på vei opp til 
skisenteret på Gaustadblikk 
som opplever problemer i møte 
med andre biler, sier formann 

Anlegg AS.
– Dette er i ferd med å bli et 

av de mest utbygde turistområ-
dene i Norge, og det måtte rett 
og slett gjøres noe med veien. 

Det var en del møteplasser for 
biler langs veien tidligere, men 

hver retning hele veien.

100.000 m3 masser
Den sårt utbedringstrengende 
veien, som er en del av fylkes-
vei 651, er ca. fem kilometer 
lang. Og det er ikke mange 
steder langs denne strekningen 

som ikke har blitt berørt av 
arbeidene. 

– Vi har utvidet med 2,5 
til 3 meter i bredden stort sett 
hele veien. Selv der det tidlige-
re var møteplasser har vi måtte 
vi sprenge for å lage grøft. 
Bare i år har vi sprengt 187 
salver. Totalt er det sprengt 
bort ca. 50.000 kubikkmeter 
stein. I tillegg er omtrent like 

mye løsmasser fjernet, noe 
som var langt mer enn plan-
lagt, forteller Hagen.

Nattarbeid
Sprengingsarbeidene, som har 

Anlegg og underentreprenøren 
Fjellsprenger AS, har vært 
relativt utfordrende. 

– Det har vært spesielt i den 

Fjellsikring Per Kvam fra Veidekke Entreprenør sikrer fjellskråningen.
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OKTOBER MÅNEDENS PROSJEKT

forstand at det er mye råttent, 
forvitret og forkalket fjell her. 
I tillegg har det vært store 
blokker med komprimerte 
løsmasser som verken har latt 
seg sprenge eller grave ut, men 
som måtte pigges ut, forteller 
Gjerjordet. 

– Vi har for øvrig jobbet 
mest på natta, for å unngå 
å stenge veien for ordinær 

øverst og jobbet oss nedover, 
men da vi nærmet oss bebyg-
gelsen nede i dalen i våres 
måtte vi slutte med nattarbei-
dene på grunn av støy. Så nå 

-
ken slippes gjennom på faste 
tidspunkter hver dag. Da er det 
viktig at vi har ryddet og klar-
gjort veien før bilene kommer. 

Store maskiner
Den bratte helningen og grunn-
forholdene har også vært utfor-
drende for Hagen & Sønn, som 
har vært sentrale i forbindelse 
med og i etterkant av spren-
gingsarbeidene.

– Våre oppgaver har blant 
annet gått ut på å klargjøre før 
salvene og være med å rydde 
opp etter sprengningene. Der-
etter har vi bygd opp veien 
igjen og gjort klart for asfalte-
ring. Det er en veldig varier-
ende grunn med mye løsfjell 
oppover her, og siden vi bruker 
mange store maskiner, bl.a. en 
50-tonns gravemaskin, er det 
fare for utglidninger mange 
steder. For å unngå dette, må 
vi hele tiden passe på å ha 
bredde nok for å kunne kjøre 

maskinene her. Vi har faktisk 
hatt et par mindre ras i forbin-
delse med fjellrensk om natta, 
forteller Oddvar Hagen.

– Vi har imidlertid stort 
fokus på HMS og sikker-jobb-
analyser her, skyter Gjerjordet 
inn.  
– Vi har hatt både geologer og 
sprengningskonsulenter inne 
her mange ganger blant annet 
for å vurdere rasfare. 

Tryggere vei
Ettersom Svineroiveien er så 
rasutsatt, er sikringsarbeider 
også en stor del av det totale 
utbedringsarbeidet, som for 
øvrig er et spleiselag mellom 
Tinn kommune, Telemark 
fylkeskommune og de private 
utbyggerne.

– Vi sikrer med bolter hele 
veien, i tillegg til at vi benytter 
både sikkerhetsnett og gjerder. 
Dermed blir nå veien langt 
sikrere enn den var tidligere, 
sier Gjerjordet bestemt.

Turister og andre kan glede 
seg til desember i år når den 

Bilturen opp til Gaustablikk 

raskere. I klarvær kan man fra 
Gaustatoppen se både østover 
til grensen til Sverige eller 
sydover til kysten. Den fantas-
tiske utsikten viser faktisk mer 
enn en sjettedel av Norge.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Underentreprenør Oddvar Hagen i den lokale maskinentreprenøren 
Hagen & sønn AS.

Hovedentreprenør 
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Fakturering, prosjekt-, og økonomi-
styring for maskinentreprenøren

Vi har over 20 års erfaring og mer enn 
400 entreprenører som kunder.

Våre løsninger for maskinentreprenører gir deg:

Daldata Oslo As er en av Visma’s største forhandlere. Vi har mer enn 20 års erfaring med utvikling og 
leveranser av økonomiløsninger. Vi har nærmere 1500 kunder i Norge, hvorav ca 400 er entreprenører.

informasjon om våre løsninger for entreprenører på www.daldataoslo.no.

Daldata Oslo As
Karoline Kristiansensvei. 2, 0661 Oslo

tlf: 48 00 22 22 
oslo@daldata.no

www.daldataoslo.no

 Komplett økonomisk oversikt på prosjekter som kan inndeles i hovedprosjekt, 
       delprosjekt og aktiviteter.

 Fakturering mot prosjekt, fast pris eller regningsjobber etter medgått tid og materiell.

 Komplett regnskap med reskontro

 Timeregistrering for ansatte og maskiner (med maskinregnskap)

 Elektronisk bilagshåndtering

 Integrasjon mot ProAdm kalkyleverktøy og e-Pocket Handyman for timeregistrering, 
       materielluttak og dokumentasjon

Ønsker du ytterligere opplysninger eller 
en uforpliktende demonstrasjon? 
Ring oss på tlf. 67 05 13 10.

Er du klar for vinter og kulde?
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Med mere end 15 års erfaring i ryg-
gen kan Wacker Neuson nå levere 
en mindre og mer fl eksibel teletiner.
E 350 M er en liten kompakt teletiner 
med tinekapasitet på opp til 200 m². 

Med både E 700 M og E 350 M 
tilbyr Wacker Neuson et 

fl eksibelt utvalg av teletinere, som gjør 
det mulig å ha full aktivitet hele året.

Det blir vinter i år også! 
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Sorterer sprengstein, jord, grus, knuststein, finsortering og gjenvinning.

Nå 190 solgte siden 
lansering 2006!

Eneste på markedet 
med variable pumper/ 

Lastkjenende hydraulikk

-09 Keestrack Multi-Loader 
(demo)

-09 Keestrack Novum (demo)
-08 Keestrack Destroyer 11.12

-08 Keestrack Frontier XXL
-06 Keestrack Combo

Fredheim maskin AS
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MASKINTEST LIEBHERR R906 ADVANCED

Det merkes godt at det skjuler 
seg Liebherr-teknikk i denne 

erfaringer –  det samme som høy 
kvalitet.

UTEN
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PRESISJON
MED OG 

N TILTROTATOR



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

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

Motor/drivlinje
Transporthastighet 5.0

Service
Daglig ettersyn 4,0
Atkomst ved service 3,5

Totalt 4,4
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MASKINTEST LIEBHERR R906 ADVANCED

Liebherr R906 Advanced er 
robust og stødig, og har myk 

og er lett å bruke til planering. 

mer overskudd og kraft til de 

Hytte

boks på konsollen foran høyre 
styrespak. Fordelen er at de er 

-
tene, men etter en stund lærer 
man seg hvilken som sitter 
hvor. Og i og med at de ikke er 

plassert ved vinduet, er sikten 
ut til høyre meget bra.

-
men. Ved å vri på den navige-
rer man i menyene, og for å 
velge er det bare å trykke knot-
ten ned. Genialt enkelt, og man 

hel masse piler og knotter som 
ellers er veldig vanlig. Også 
klimaanlegget styres på samme 
måte. Til overmål slipper man 
unna en spesiell boks til dette 
formålet.

Klimaanlegget har for øv-
rig tre klimasoner, fra golv til 
stolsete, fra stolsete til skuldrer 

og fra skuldrer til tak. Man kan 
velge fritt mellom en, to eller 
alle tre sonene. Veldig bra!

Den velvete frontruta gir bra 
sikt oppover, men den er dyrere 
skifte ut enn en rett vindusrute. 
Nedre delen av frontvinduet 
kan trekkes opp i den øvre, og 
følger deretter med sistnevnte 
opp i taket – en utmerket løs-
ning.

Hydraulikk
Hydraulikken er veldig følsom, 

Dette er en av det bedre 
maskinene til å planere med 

begynne rett på aller lengst ut. 
Det virker som om Liebherr har 
tilpasset ventilene for å klare 
den ekstra vekten som tiltro-

selv produserer tiltrotatorer 
(testmaskinen var utstyrt med 
en Steelwrist), og derfor har 

andre maskinprodusenter av at 
maskinene må tilpasses dette 
tilbehøret.

ved hydraulikken er at den bur-
de kunne by på litt mer kraft i 
noe hardere masser, der det er 

Karakterboka



Tjenestevekt 21.900 kg
Motor Liebherr D 934 S
Effekt 105 kW (143 hk)
Larvhastighet 6,1 km/t
Max. gravekraft 117 kN
Støynivå hytten 71 dB(A)
Eksternt støynivå 101 dB(A)
Max. gravedyp 6,3 m
Max. rekkevidde 9,3 m
Max greavehøyde 6,15 m Grunnpris:

pluss graveutstyr (+mva)
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Standard 
utstyr

Tekniske data

behov for litt ekstra. Når det er 
sagt, bør man selvsagt avmon-
tere tiltrotatoren ved skikkelige 

styrke og samtidig unngå unø-

Motor/drivverk

Det kan i utgangspunktet virke 
noe snaut på en såpass stor 
maskin. Men faktum er at R906 
Advanced orker mye. Det er 
klart at det kunne vært ønskelig 
med noe mer bunndrag til de 
aller tyngste takene, men man 
får først heller se nærmere på 
hva slags oppdrag man skal 

bruke maskinen til. Dette er 

tyngste graveoppdragene, men 
en servicemaskin for tomte-
oppdrag og andre litt mindre 
krevende oppgaver. Og til det 
duger motoren både godt og 
vel.

-
kinen seg raskere enn mange 
andre i samme klasse, men 
ferden oppleves som ganske 
stump og hakkete med mye 

hardt underlag. Det kan komme 
av at den har åtte underruller, 

klassen har ni.

Service/daglig vedlikehold
Båndvogna har doble ruller, 

er at avstanden mellom belte 
og undervogn blir mindre, og 
om en stein setter seg fast her 
kan den fort trykke opp platene 
under overdelen.

Med større helning på bånd-
vogna og større hull vil det 
ikke feste seg så mye uønsket 

den romslige plassen det lett å 
skave rent med en spade, men 
hvor artig er egentlig det?

Motorrommet er veldig 
kompakt til å være en såpass 

mye plass til overs om man 
skal inn å mekke med verktøy. 
Dynamoen sitter trangt plas-

Alt i alt etterlater Liebherr 
R906 Advanced et inntrykk av 
å være en beltegraver det er lett 
å komme overens med, og at 

helt enkelt.

Testfører
I
Foto
I LARS-OLOF TANDBERG



GLASOPOR LETTFYLLING
GIR MER VEI

FOR HVER KRONE

Glasopor Lettfylling har en ru overflate og kan legges 
ut med brattere vinkler på sidene - uten behov for sikring 
mot utglidning. Dette gjør at du sparer tid og trenger mindre 
fyllmasse. Toppskiktet er så stabilt at det kan arbeides på 
med det samme. Glasopor Lettfylling gir dermed en betydelig 
innsparing både på tid og økonomi. Glassopor er eneste 
skumglass som produseres av glass innsamlet i Norge.

®



Ingar Melby, 
ass. anleggsleder 
i MIKA AS som har 
totalentreprisen 
på E-6, Vinterbro for 
Statens vegvesen

”Vi har god erfaring med bruk av Glasopor lettfylling. 
Glasopor foretrekkes på grunn av vesentlig tids-
besparelse. Med Glasopor reduserer vi leggetiden 
for fyllmassen med 80% sammenlignet med 
alternativt materiale. 
- I  områder med dårlige grunnforhold er Glasopor 

et materiale som sparer både miljøet og grunnen. 
- Glasopor er et svært lett materiale. Dermed sparer 

vi penger på frakt. 
- Glasopor er vedlikeholdsfritt og frostsikkert. Det gjør 

at vi sparer mye på vedlikehold av veien i ettertid. 
- Våre folk er veldig godt fornøyd. De liker at lett-

fyllingen er lett å arbeide med og at ting går fort. 
Det gjør det med Glasopor.”

N O R G E S  R A S K E S T E  L E T T F Y L L I N G

Store temperaturforskjeller og svært varierende grunnforhold gjør det dyrt 
å bygge vei i Norge. Mye må gjøres før asfalten legges. Skal vedlikeholds-
kostnadene holdes nede, må grunnarbeidene gjøres skikkelig. 
Glasopor Lettfylling har på flere prosjekter vist at det gir lavere kostnader 
for hver meter vei.

Det er flere grunner til at Glasopor Lettfylling gir bedre totaløkonomi, 
den viktigste er spart tid. 
Glasopor Lettfylling er hurtigere å legge ut enn alternativt materiale.
Det kan legges uten for- og etterarbeide, og kan arbeides på med det 
samme. 
Glasopor Lettfyllings lave vekt og enestående isolasjonsevne skyldes 
at det består av hele 80% luft i lukkede celler og 20% glass.
Produktet er særlig godt egnet ved vanskelige grunnforhold, med bl.a. 
leire og bløte partier. 
Glasopor Lettfylling er utviklet av Norsk GlassGjenvinning. Vi bidrar 
til et renere miljø og produserer nyttige, banebrytende produkter.

Ta kontakt.  Vi diskuterer gjerne ditt prosjekt, og du kan få referanser 
på gjennomførte prosjekter.
GLASOPOR LETTFYLLING fra Norsk GlassGjenvinning AS
Tlf. 23 17 39 90.   www.glasopor.no



SKUFFE
MAT
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Lampefot spesial
Den mørke årstiden står for døra, med tilsvarende stort behov for godt 
arbeidslys på anleggsplassene nesten hele arbeidsdagen. Flomlyspro-

oppladbare lampemodeller, som ifølge en pressemelding gir økt an-
vendbarhet. Ved å separere lyshodet fra batterienheten og montere på 
en spesialbrakett av type SLK i stedet, kan lampen kan festes til enhver 

meter rekkevidde.

MÅNEDENS BIL TOYOTA URBAN CRUISER Pris testeat modell: Kr. 285.600,-
Motor: 1,4 D-4D turbodiesel,
90 hk/205Nm
Totaltvekt/nyttelast: 1.700/385 kg
Tilhengervekt m/brems: 800 kg
0-100/toppfart: 12,5 sek/175 km/t
Forbruk: 5,8/4,9/4,4 l/100 km  
(by, blandet, landevei)KJAPP

Når man år etter år stort sett prøvekjører nykommerne blant de mest kjøpte modellene av SUV’er og  

Cruiser er Toyotas bidrag til å få endret på den slags holdninger.

HØSTFORELSKELSE
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Ny gjenbruksmekler
Kraft Trading AS er nyetablert i Trondheim som mellomledd for omsetning 

utvidet til Sverige, og en del andre land er på vei, ifølge daglig leder Tore 
Blaasmo (bildet). I en pressemelding går det fram at sikkerheten ivaretas 

avtalt med selger i hvert enkelt tilfelle.

1,72 m bred og 3,93 m lang er 

Toyotas konsept konstruert som 
-

virkelig godt som langturbil på 
landeveien også, skulle det vise 
seg.    

Toyotas allerede etablerte bilmo-
-

men konkurrerer da med Toyotas 
-
-

mot, sloss denne bilen mest om 
oppmerksomheten fra ditt eget 

forelske seg i for alle dem som 

tida.

merkelig grunn undertegnede om 

Andre verdenskrig. For det er 

-
net til lille Suzuki Swift – uten 
sammenlikning for øvrig.

kompakt ut utvendig, føles den 
desto mer romslig og luftig inn-
vendig, og mye mer anvendelig 
til litt av hvert enn førsteinntryk-
ket bærer bud om. Støynivået der 
inne er utrolig lavt og behagelig. 
Bra! Forsetene er høyt plassert 
og gir god oversikt rund baut selv 
om de bakre sidevinduene og 
bakruta har trange åpninger. Se-

altfor korte sitteputer, men i den-
ne bilen kan konsekvensene av 

bort. Selv da har eventuelle bak-

til bena. Men den som skal sitte i 
midten der bak, bør ikke være alt 
for bred over skuldrene.

bruk ikke særlig mye mindre 
anvendelig enn i en RAV4. For-

fulle likevel, og rundt ti færre cm 
i dybden – alt i alt byr bilen på 
314 liter og 748 liter med nedslått 
baksete.

vurdering: Dashbordet er så spar-
tansk og minimalistisk anlagt som 
det vel går an å få det. Det meste 
av klassisk instrumenteringslay-
out er forlatt. Én skarve klokke 
rett bak rattet huser både speedo-
meter og turteller, mens tankmå-
leren til venstre viser restmeng-

den drivstoff i form av åtte oran-

erstattet med en varsellampe for 
varm eller kald motor. Midtkon-
sollen med varmeapparatkontrol-

i ekte plastikk, og stort dårligere 
forsøk på å imitere børstet alumi-
nium har undertegnede aldri sett. 
Huff og huff! Men likevel aller 
viktigst: Tingene fungerer! Til 
og med radioen er av den enkle 

behov for gang på gang å klikke 

som eksempelvis RDS, AF og 
REG på FM-båndet.

Samspillet mellom motor 
og de fem første av seks gir via 
manuell girkasse med spennende 
overlapping i utvekslingene, er i 

-
skaper det aller morsomste med 

for folk som synes det er artig å 

er helt nøytral med helt pålitelige 
tilbakemeldinger fra underlaget 

som en anelse overivrig under 
selvoppretting, og må holdes 

typer slag og dumper av den sor-

rene asfaltveier, men det hele blir 
litt vel sprettent på hullete grus-
veier med stedvis rent vaskebrett. 
Her er det bare å roe litt ned.

Girspaken har særdeles sporty 

typen det er umulig å kvele moto-
ren med, uansett hvordan pedalen 

-
tallet både kommer og øker over-
raskende fort videre opp når nåla 
nærmer seg 2.000 på telleren. 

hyppige girskift, for dreiemomen-

liter dieselmotor, selv med turbo. 

anbefales brukt under 90 km/t, 
noe også en girskiftindikator på 
instrumentpanelet varsler om. 80 
km/t i høygir tilsvarer 1.700 o/
min, og da er det heller smått med 

-
mark. Vi overså like godt varslene 
fra indikatoren og giret etter egne 
vurderinger. Det endte med gode 

dashbordet. Og det er slett ikke 

om det ikke er snakk om konstant 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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nå langs Sagelva i Skedsmo kom-
mune, forfalt av seg selv og brøt 
sammen tidlig på 1950-tallet, fast-

-

Steinar Bunæs i foreningen Sa-
gelvas venner. Strømmensaga er 

av samme type det har stått man-

ge av langs Sagelva i århundrer 

Samtidig tror maskinentre-
prenør Knut Erik Haug det kan 
bli lenge til neste gang han bidrar 

-
melt som denne kopien av en 
gammel oppgangssag slik de 
angivelig så ut den gangen sag-
bruksdriften dominerte langs elver 

BUNNSOLID OG

HISTORISK GRAVE
Veldig ofte blir gravemaskiner brukt til å rive ned noe som er gammelt. I Sagelva i Skedsmo kommune er 

tingene snudd på hodet. Der har maskinentreprenør Knut Erik Haug vært med på å bygge opp igjen noe som 

smuldret bort lenge før gravemaskinen ble oppfunnet.
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og demninger i dette området.
For som regel bruker han 

det i første rekke skapes noe helt 
nytt og moderne.

- Gravekontrakten her i Sa-

nytt den også, for all del, men 
oppgangssaga ved elvebredden 
har en interessant lokalhistorisk 

forankring helt fra 1500-tallet. 
Rent innholdsmessig er derfor 

og dessuten ordentlig artig og 
lærerikt, sier Knut Erik Haug til 
Anleggsmaskinen.

Kjøpesenter og oppgangssag
Sagelva er unik. Elva har sitt 
utspring langt inne i Østmarka og 

-
men i Skedsmo kommune og 
videre ut i Nitelva, og er dermed 
en del av Glommavassdraget. 
Strømmen har inntil i dag vært 

i omsetning i årevis.
Det vil Steinar Bunæs og 

resten av medlemmene i Sa-
gelvas venner ha en endring på. 
Elvestrekningen mellom elveoset 

tilliggende Øyeren, og for lengst 
nedlagte Strømmens Værksted, 
har derfor vært under opprusting 
i venneforeningens regi i mange 
år. Målet er å få den lokale indus-
trihistorien i området til å havne 
blant de største trekkplastrene 

-
mo kommune.
- En fyldig utredning om Sagelvas 

Den bør ha største interesse for 
kommunens mange innbyggere, 
og ikke minst skoleelevene. Vi har 
allerede hatt mengder av skole-

Nå blir denne oppgangssaga den 

i det som har fått navnet Sagelva 

selve sentralen innen kunnskaps-
formidling om Sagelvas historie, 
sier Steinar Bunæs, og berøm-
mer Knut Erik Haug for ypperlig 
maskinbistand helt siden denne 

opp i vår.  

Kontraktskjøring
Elvas rike historie omfatter et 
industrieventyr som knapt noen 
annen elv i Norge kan oppvise 
maken til, mener venneforeningen 
å kunne dokumentere. Fra rundt 
1520 til 1860 ga elva kraft til en 
blomstrende sagindustri. Over 
en strekning på 1.200 meter er 
det registrert opptil 30 oppgangs-
sager, og i tillegg ga elva kraft 
til fem møller og annen tre- og 
stålindustri. Dette skapte grunnla-
get for utviklingen av Strømmen 
som tettsted. Derfor er det heller 
ikke for ingen ting at Lillestrøm 
på motsatt side av Nitelva fortsatt 

JOBB

Samarbeid
oppgangssaga ved elvebredden på plass etter planen, mener Steinar Bunæs. 

Gjenbruk Sagelva har 
gitt energi til mengder 
av sagbruk og møller 

Strømmensaga i 
den nyrestaurerte og 
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bærer oppnavnet Plankebyen.
- Og vet du, for kort tid siden 

fant vi ut at Norges aller første 
grammofonplatefabrikk lå ak-
kurat her ved Sagelva, avbryter 
en ivrig Bunæs. Han har mange 
års erfaring fra både byggteknisk 
drift og anleggsvirksomhet, og var 

Det har i alle fall fungert aldeles 
utmerket i forhold til Knut Erik 
Haug. 

kontraktspartner for Sagelvas 
venner. Oppdraget har bestått av 

-
beiding. Akkurat her hvor saga 
monteres, sto en diger møllebyg-

fantes to mølledammer som se-
nere er smuldret bort. Nå er dam-

betong med luker og det hele, og 
terrenget er tilpasset oppgangs-
saga og et parkliknende område 
på stedet. Jeg synes det er blitt et 

Haug som har brukt en 18-tonns 

- En akkurat passe stor maskin 
til et oppdrag som dette. Ypper-
lig til mange varierte oppgaver 
på land, og overraskende stødig 
i ulendte bunnforhold ute i elva, 
sier han.

Selve oppgangssagkomplekset 
-

verføring er tegnet og produsert 
-

på ferdig støpte fundamenter ved 
Sagelvas bredd den aller seneste 

åpnet siste helga i september.
Finansieringen er også basert 

et lite hefte om historien om-

Sagelva. Det skaffet oss 70.000 
kroner i inntekt. Så skrev vi en 
bok om Strømmens historie fra 
1850-1950, og tilførte ytterligere 
400.000 kroner i kassa. Da tok 
iveren overhånd med enda en bok, 
nå om Gisledalen mølles 100-åri-
ge historie, og nye 200.000 kroner 
var sikret, sier Steinar Bunæs.

Siste hånd på bokverket er et 

fylkeskommune om all historisk 

industrivirksomhet i området, 

kroner i inntekt.
Sagelvas venner er stolte over 

å kunne fullføre et så ambisiøst 
opplegg uten å måtte stå med lua 
i hånda og tigge penger i øst og 
vest.

- Skedsmo kommune har selv-
sagt ikke sagt nei når vi har spurt 
om støtte, og har bidratt til opp-
rustingen av elveløpet. Og lokale 
foreninger, bedrifter og banker har 
vært rause med bidrag. Og ikke 
minst har Knut Erik Haugs emi-
nente ferdigheter med gravemas-

Steinar Bunæs.

Tekst og foto
ISVEIN ERIK MADSSVEEN

Bunnsolid Knut Erik 
Haug har hatt mange 
maskinutfordringer ute i 
elveløpet, der verken bunn- 
eller grunnforholdene alltid 
var som forutsatt  
(foto: Per Klevan)

Modernisert Kopi 18-tonneren til Knut Erik Haug er brukt i en historisk ramme i 
form av en oppgangssag konstruert og tilpasset av Jora Bygg og Laft. 
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Når grønne sertifikater innenfor 
energisektoren innføres fra og med 

2012 blir blant annet drifting av små-
kraftverk mer lønnsomt for både grunnei-
ere med fallrettigheter og utbyggingssel-

skaper. Men uten innsats og deltakelse fra 
maskinentreprenørbransjen kommer det ikke 

til å bli bygget eneste nytt småkraftverk i Norge.

MULIGHETENES 

ENERGIMARKED
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Maskinentreprenørbedriftene 
Volda Maskin og Yri Sand har 
tilhold i hvert sitt vestlandsfylke 
– Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane – to av landets mest 
nedbørsrike fylker. Samtidig har 
de to fylkene det kanskje aller 
største potensialet av uutnyttede 
energikilder i form av et utall 
små bekker og elver med stor 
fallhøyde over korte og bratte 
strekninger fra fjell til fjord.
Til sammen har de to bygget ut 
14 småkraftverk av ulik størrelse 
i sine regioner i løpet av de 

og hver for seg har de nå tilegnet 
seg så god erfaring, kunnskap 
og kompetanse om planlegging 
og bygging av småkraftverk 
at de så å si automatisk mottar 
forespørsler hver gang anlegg 
legges ut på anbud.
Bygging og drift av småkraftverk 
er på nytt blitt et veldig hett 
tema både blant kraftselskaper 
og grunneiere som sitter med 

fallrettigheter. Hovedårsaken er 
myndighetenes ferske beslutning 
om å innføre såkalte grønne 

samarbeid med Sverige fra og 
med 1. januar 2012.
Ordningen innebærer kort 
forenklet at grunneiere og 
driftselskaper for småkraftverk 
mottar et tilmålt økonomisk 
tilskudd per produsert 
kilowattime, så lenge 
strømproduksjonen skjer grønt, 

fri energiproduksjon.

2012, men her på Vestlandet 
er det allerede bygget mange 
småkraftverk som er i full 
produksjon, og det uten at det ytes 
tilskudd fra det offentlige i det 
hele tatt, sier Jon Grebstad i Volda 
Maskin.

Overgangsordning
Hva angår framtidig utvikling, 
prosjektering og bygging av nye 

småkraftverk avhenger mye av 
hvorvidt Regjeringen går inn for 
en overgangsordning ved å la 
den varslede tilskuddsordningen 
som altså er bebudet fra 2012, få 
tilbakevirkende kraft til enten i år, 
2009, eller helt tilbake til 2004.
Hele vannkraftbransjen 
forventer at det kommer 
en overgangsordning med 
tilbakevirkende kraft. 
I påvente av avgjørelsen frykter 
Grebstad og Mårstøl at mange 
grunneiere med seriøse planer om 
å bygge småkraftverk har satt seg 
på gjerdet.

politiske partier skal visstnok 
ha inntatt en positiv holdning 
i saken. Hvis ordningen ikke 
gis tilbakevirkende kraft, vil de 
som venter med å bygge ut til 
etter 2012 få store økonomiske 
tilskuddsfordeler i forhold til dem 
som bygger ut allerede nå eller 

har bygget tidligere, sier Terje 
Mårstøl i Yri Sand.

Ny giv for småkraftverk
Fordi det rikspolitisk sett er 
bred enighet om at de store 
kraftutbyggingers tidsalder i de 
store vassdragene er over for godt 

og ennå til dels lite eller overhodet 
ikke uutnyttede energikilder, 

SER STORT PÅ 
SMÅKRAFTVERK
Jon Grebstad og Terje Mårstøl er daglige ledere i henholdsvis Volda Maskin AS

og Yri Sand AS. I landsmålestokk regnes ikke de to bedriftene blant de største, 

men begge rangeres blant de aller fremste når det gjelder kompetanse og 

erfaring fra bygging av småkraftverk.

Oppstart Jon Grebstad  
(t. v.) og Terje Mårstøl ved et 
nylig igangsatt småkraftverk 
på Vestlandet, denne gangen 

Eidsetelva kraftverk i  
Møre og Romsdal.
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eksempelvis i form av vind, 
havstrømmer, tidevann og bølger. 
Et par av disse energikildene 

prøvestadiet, mens produksjon 
av vindkraft er kommet godt i 

forblåste delen av kyststripen.

siden av opprusting og tilhørende 
økt utnyttelsesgrad av allerede 

eksisterende vannkraftverk 
landet over, er likevel de mange 
elvene og bekkene som fortsatt 
renner fritt nedover langs bratte 

vest, nordvest og nord i Norge. 

med Sverige betyr altså en ny 
vitamininnsprøytning for de 
mange grunneierne som sitter 
på fallrettigheter og ser store 

muligheter for en framtidig 
innkomme ved strømproduksjon i 
småkraftverk. 

Lønnsomt for mange
Ifølge en helt ny rapport ført i 
pennen av professorene Normann 
Aanesland og Olaf Holm ved 

biovitenskap er eksisterende 
småkraftverk som allerede nå 

og bekkeløpene overraskende 
lønnsomme, ja faktisk så 
lønnsomme at vindmøllene like 
gjerne kan vente.

lønnsomt slik utbygging av 
små kraftverk er både for 
utbyggingsselskapet og falleieren. 

får lov, konkluderte Normann 
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For mer informasjon kontakt Svein Myhrvold - svein.myhrvold@mef.no - 913 73 832

Velkommen til MEFs anleggsutstilling
Stavanger 4. - 6. juni 2010

norsk småkraft fullt utbygget 
kan representere verdier for 
70 milliarder kroner fordelt 

fallrettigheter og utbyggere. Og 

det til minimale miljøkostnader 
i form av ødeleggelser i naturen, 

Næringsliv.

Tusenlapp ekstra
Tallene er basert på studier 

at de til nå 22 ferdig utbygde 
småkraftverk i regi av 
henholdsvis Småkraft AS, 
Norsk Grønnkraft AS, Fjellkraft 

i markedet, som alle bistår 

grunneierne blant annet med 
prosjektering, søknadsprosedyrer, 

av hvert enkelt kraftverk som 
bygges. Selskapene eies hver for 
seg av andre store aktører innen 
norsk kraftproduksjon.

Rutinert Neste år skal Eidsetelva gå i rør, forsikrer Terje 
Mårstøl.

Maskinjobb Eidsetelva ligger an til nesten like bratt håndtering som her langs 
Tungeelva like i nærheten (Foto: Privat)
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Grønne sertifikater

med virkning fra og med 2012. Avtalen innebærer at produsenter av fornybar energi tildeles såkalt 

samme vilkår som andre typer fornybar kraft. På den andre siden pålegges alle brukere av energi 

igjen gjør at produsenter av grønn energi kan hente en ekstra inntekt i tillegg til det ordinære 
strømsalget til spotpris på eksisterende nett.

Kilde: Bellona, Småkraft as

Motregningen for innsatsen er en 
andel av grunneierens framtidige 
inntekter fra strømproduksjonen 
under forutseting av at strømmen 
kjøres ut på strømnettet 
og selges via de ordinære 
omsetningskanalene i et fritt, 
nordisk strømmarked.

ut til å påføre strømabonnentene 

store spørsmålet nå er hvordan 
tilskuddsordningen til slutt blir. 

rammebetingelsene er altså ikke 
på plass. Selv har vi nylig inngått 
en avtale om bygging av et nytt 
småkraftverk, men utbygger 
venter nå på en avgjørelse om 
tilskuddet og alt er lagt på is. 
Bygging av småkraftverk kan fort 
bli veldig kostbart, så det er klart 

totaløkonomien i slike prosjekter 
er veldig viktig, sier Jon Grebstad.

Linjetrøbbel
En annen viktig årsak til at det 
haster med økt kraftproduksjon 
i nettopp denne regionen er 
mangelen på overføringslinjer. 

rett og slett midt oppi en akutt 
strømkrise.

kraftkrevende industri ganske 
nylig her i vest gir ikke økt tilgang 

nemlig ikke overføringslinjer fra 
stedene der kraften ble produsert 
for bruk lokalt, for eksempel i 
Årdal og Høyanger. Samtidig 
er det bygget ut andre og store 
og kraftkrevende installasjoner i 
regionen. Oppsummert lider store 
deler av Vestlandet av underskudd 
på elektrisk kraft, minner Terje 

Mårstøl om. Myndighetenes 
iverksatte beredskapsordning 

mobile gasskraftverk for å 
dekke opp strømmangel i 
vestregionen er ikke akkurat det 
mest miljøvennlige alternativet 
befolkningen ser for seg.

eller storsamfunnet har ikke mer 

er at det kan gå opptil åtte år 
fra en grunneier setter i gang 
prosessen med å søke om bygging 
av et småkraftverk i et lite 
lokalt vassdrag til det eventuelt 
foreligger en ferdig konsesjon fra 
NVE, sier Jon Grebstad.

SISTE
I punktet om fornybar energi 
i Soria Moria 2 bekrefter 
regjeringen Stoltenberg II 
at den vil fremme forslag 

om en overgangsordning for 
småkraftverk i samband med 

Sverige. Løftet innebærer at 
alle som setter småkraftverk 
i drift etter 7. september i år 
(avtaledatoen med Sverige, 
red. anm.) får ta del i 
tilskuddsordningen som formelt 
trer i kraft 2012. Alle kraftverk 
som er under bygging kan ifølge 
departementet dermed fullføres 
uten frykt for ikke å komme med 
i ordningen. En tilskuddsordning 
som gis tilbakevirkende kraft til 
2004 er ikke med i Soria Moria 

energiministeren vil Regjeringen 
jobbe videre med det spørsmålet.

Tekst og foto
I

Bratt Panoramautsikt over anleggsveien til Ålfoten kraftverk i 
Nordfjord, landets første i den kategorien (Foto: Privat)
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Kompetanse, maskinutrustning, 
høyt ferdighetsnivå og ikke 
minst god lokalkunnskap blant 
de ansatte i bedriftene er en 
ubetinget nødvendighet når 
det kommer til bygging av 
småkraftverk. MEF-bedriftene 
Volda Maskin AS og Yri Sand 
AS har sammen eller hver for 
seg hatt hovedentreprisen for 
bygging av ni småkraftverk i sine 
lokalmiljøer de seneste årene, 
og ser lyst på ordretilgangen 
i framtida også. Det første 
kraftprosjektet de satte i gang 
med var Ålfoten småkraftverk i 
Bremanger, en bratt og krevende 
utbygging de lærte svært mye av. 
Og som var landets aller første 
småkraftutbygging overhodet.  
- Småkraftverk er gradvis blitt en 
slags spesialitet for oss. I denne 
region er vi godt kjent innenfor 
dette miljøet. Men de fleste 

maskinentreprenørbedriftene 
i Norge er i utgangspunktet 
kompetente til å ta på seg slike 
oppdrag, sier daglig leder Terje 
Mårstøl i Yri Sand.

- Sjekk på Doffin
Terje Mårstøl og kollega 
Jon Grebstad i Volda 
Maskin anbefaler andre 
maskinentreprenører til å følge 
med på Doffin – den nettbaserte 
databasen for offentlige 
innkjøp – for å fange opp 
nye anbudskonkurranser for 
småkraftverk etter hvert som de 
legges ut.
- Der er man i alle fall sikker 
på å fange opp alle prosjektene 
når de kommer. Mye som skjer 
innen småkraftverksektoren spres 
gjerne via egne nettverk som 
ikke alle er kjent med. Mange 
anbud offentliggjøres dessuten i 

lokale medier som ikke når alle 
som kan ha interesse av å være 
med og konkurrere om et slikt 
oppdrag, sier Terje Mårstøl.    
Egentlig kreves ikke 
kompetanse ut over det som 
må til for å kunne ta på seg 
kommunaltekniske oppgaver, 
ifølge utbyggingsselskapet 
Småkraft as, men i praksis 
innebærer bygging av 
småkraftverk enormt mye som 
ikke står oppført i noen lærebok. 
Og det ligger mye utprøving og 
egenforskning av metoder og 
framgangsmåter bak de mange 
kraftverkene som er i drift.

Sjakt, tunnel og rør
Kollega Jon Grebstad i Volda 
Maskin har nylig overlevert et 
ferdig utbygd Steinsvik kraftverk 
innerst i Dalsfjorden i Møre 
og Romsdal, med fallhøyde på 

694 meter og strømproduksjon 
tilsvarende 35,7 GWh, nok til 
å dekke el-behovet til 1.900 
husstander. 
- Kraftverket har Tungeselva 
som kilde, og er såpass stort at 
det så vidt sprenger grensen for 
definisjonen av et småkraftverk, 
sier Jon Grebstad.
Kraftverkprosjektet beskrives 
som et av de mest spenstige 
i nyere tid og byr på alt som 
kan sette en utbygger på prøve. 
Vannveien går i sjakt, tunnel og 
rør opp til inntak og to dammer 
godt inne på snaufjellet mer enn 
700 meter over havet. Naturgitte 
og klimatiske forhold grenset til 
det helt ekstreme, igjen ifølge 
Småkraft as.

Helikopter
Småkraftverkene inndeles 
offisielt i tre kategorier, 

Utfordringene ved å bygge småkraftverk i 

mye av Norges bratteste terreng er nærmest 

skreddersydd for maskinentreprenører med gode 

lokale kunnskaper, en god porsjon pågangsmot 

og som samtidig vet å håndtere eventuelle 

risikovurderinger.

Mye rør Terje Mårsdal og 
Jon Grebstad sitter med mye 
spesialkompetanse innen 
småkraftverk etter bygging av 
flere anlegg de seneste årene.

KRAFTMEKKA FOR  
MASKINENTREPRENØR
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enn 100 kW, minikraftverk 
mellom 100 og 1.000 kW og 

MW.

Steinsvik kraftverk, og brukte 
underentreprenører som 
Bleikvassli gruber godt hjulpet 
av Spilde Entreprenør fra Voss 
til tunneldrivingen og Veidekke 
til betongarbeidene. Boringen av 

Entreprenørservice, og var ikke 
inne i samme kontrakten.
All innsats aller høyest oppe 

tilførsel av driftsmateriell og 
persontransport måtte baseres på 
helikoptertransport.

innebar. Vi registrerte 3.000 
helikopterturer i forbindelse 
med byggingen. Og for idet hele 
tatt å komme i gang måtte vi 

bygge en helt ny anleggsvei i en 
nesten vertikal skråning opp til 
en fjellhylle der den 500 meter 
lange og 16 m2 rørtunnelen ble 
drevet inn.

”Der ingen kunne tru..”

var det ingen utenforstående som 
trodde det var mulig å bygge vei 
til bruk for store anleggsmaskiner 
og lastebiler i et slikt terreng, sier 
Grebstad.

veg der ingen kunne tru at nokon 

beskrevet etter et ellers populært 
fjernsynsprogram.
Men i ettertid er denne 
anleggsveien i seg selv blitt 
et yndet utfartsobjekt. Lokale 
turgåre ber stadig om lov til å 
bruke den.

friluftsinteresser i området 
protesterte mot at det skulle 
bygges kraftverk i Tungeelva 
fordi anlegget angivelig ville 
ødelegge turmulighetene på 
stedet. Så viste det seg altså at 
det ble stikk motsatt, minner 
Grebstad om.
Sjakten, også den på 500 meter, 
ble senere boret i 52 graders fall 
helt oppe fra inntaket til innerst 
i tunnelen, med et treffavvik på 
rundt to meter.

Mye uforutsett
Som hovedentreprenør for 
kraftverket trakk Grebstad 
og Volda Maskin veksler på 
samarbeidet med Terje Mårstøl 
og øvrige ansatte hos Yri Sand.

jobben, la vi ikke skjul på 
tilgangen til tilleggsressursene 
som Yri Sand sitter med i 

forbindelse med bygging av 

til å håndtere alle utfordringene 
som ligger i et slikt prosjekt, 
både hva angår mannskaper og 

uforutsette detaljer som må takles 
når man jobber i brattheng som 
dette. Utbyggerne tar på sin side 
alltid reelle risikovurderinger 
med i betraktning i 
anbudsgrunnlaget, så det gjelder 
å vise at du disponerer det som 
trengs dersom det røyner på. For 
en viss risiko er et uunngåelig 
element når vi snakker om denne 
typen utbyggingsprosjekter, 
og det helt uavhengig av hvor 
grundig de er planlagt og 
prosjektert, sier Jon Grebstad.

Tekst og foto
I

Strømkilde Jon Grebstad 
ved bredden av Eidsetelva 
som er energikilde til neste 
småkraftverk i området.

ER
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Briksdal kraftverk, bygget av 
Yri Sand AS og satt i drift i fjor, 
er et godt eksempel på hvorfor 
det ikke lenger protesteres 
særlig høylytt mot bygging av 
småkraftverk. En lang rekke 
kriterier som tar hensyn på 
nærmiljøet på kort og lang sikt, 
allmenne vernehensyn samt en 
rekke andre stedlige og naturgitte 
forhold ligger i bunnen av 
samtlige konsesjoner som gis av 
NVE. 

mellom turistsomrene 2006 
og 2007 gikk Yri Sand 

løs på det som for mange 

av norsk vestlandsnatur. 
Anleggsmaskinene endevendte 
terrenget og turveien der det 
kort tid i forveien myldret 
av utenlandske turister med 
Briksdalsbreen som mål. Inntil 
for få år siden ble de fraktet med 
hesteskyss langs veien på bildet 
opp og ned til breen, og de bar 
seg ende over av opplevelsene.
Under den samme veien ligger 
nå rørgaten skjult for alle der den 

nedenfor. Og turistene fortsetter 

å juble over det de ser som om 
ingen ting er skjedd ved foten av 
Briksdalsbreen.   

Byggskikk
NVE ga konsesjon til den 
private utbyggeren som ville 
legge deler av Oldenelva i rør 
og utnytte kraftpotensialet den 
brakte med seg. Ingen har etterpå 
klaget på noe som helst om 
miljøødeleggelser eller andre 
inngrep som oppfattes som 
naturrasering.

vekt på estetiske løsninger 

og byggeskikk som faller 
naturlig inn i miljøet på stedet. 
Turbinhuset er reist ikke langt 
unna suvenirbutikken med 
kafé, men inngår som et eget 
element i et større og mer 
brukervennlig miljø. Alt som 
har med selve breen lenger opp 
å gjøre er selvsagt som før, sier 
prosjektleder Leif Arne Loen i 
Yri Sand AS.

Mye motstand
I tidligere års faser av 
småkraftverkutbyggingen kom 
motstanden mot bygging av 

Slik ser det i dag ut nedenfor Briksdalsbreen, et av de mest besøkte turistmålene i Norge. Mellom to 

turistsesonger ble nedre del av Oldenelva tatt som energikilde for et minikraftverk som produserer 270 kW 

over en fallhøyde på 62 meter.

MILJØKONFLIKTENE 
SOM FORSVANT

Skjult Turistene forsetter å strømme til Briksdalsbreen, 
selv om denne berømte gangstien nå skjuler grove rør med 

elvevann til turbinen (Foto: Privat)
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under mens ble konsesjonspliktige 
anlegg ble behandlet i NVE. 
Tunge organiserte verneinteresser 

entret arenaen før og under 
sluttbehandlingen. Regionalt 
ble det i prosjekter som var 
unntatt for konsesjonsplikt ofte 
fremmet skarp motstand via 
miljøavdelingene i de respektive 
fylkeskommunene.

etter hvert blitt klart bedre, noe 
som igjen gir en mer helhetlig 
saksbehandling når hvert enkelt 
prosjekt i større grad håndteres 
lokalt.

Trøbbel i Setesdal
Anleggsmaskinen har tidligere 
brakt reportasjer fra bygging 

av andre småkraftverk. For 
eksempel Bjørgum kraftverk i 
Valle i Setesdalen i 2004, der det 
oppsto store forsinkelser fordi 
verket var fritatt for konsesjon. 

interesser for en dag, med sterke 
superlokale verneønsker brakt til 
og framført av fylkeskommunens 
miljøvernavdeling.

alt var på plass, var at veien fra 
positive politiske signaler sentralt 
om bygging av småkraftverk 
til praktisk gjennomføring kan 
være veldig lang. Siden den 
gang har myndighetene innført 
konsesjonsplikt for all utbygging 
av småkraftverk. Og regjeringens 
helt ferske vedtak om samarbeid 
med svenskene om grønne 

kroken på døra for godt for 
irrelevant vernemotstand, lyder 
gjennomgangsmelodien nå.

- Bare ikke her
MEFs fylkesleder i Sogn og 

også positivt på utviklingen av 
småkraftutbyggingen. Og lover at 
maskinentreprenørbransjen står 
klar til å følge opp.

distriktspolitikk. Slik utnyttelse 
av naturressurser gjennom 
småkraftutbygging gir også nytt 
livsgrunnlag til folk som allerede 
bor i disse småsamfunnene, 
og kan til og med medføre at 

motstanden mot småkraftverk så å 

at slike anlegg på mange måter 
bidrar til oppgradering av naturen 
på det aktuelle stedet, mer enn å 
forringe den. Og at folk som bor 
på stedene der elver og bekker 
søkes utbygd, ser alle fordelene 
uten at det går på bekostning av 
verken natur eller miljø.

vi satse på grønn og utslippsfri 
energi fra fornybare energikilder, 
bare det ikke skjer akkurat 

massive motstanden som er blitt 
reist mot mange av de pågående 
vindmølleprosjektene i Norge.

Motstand
og ble på grunn av lokal motstand kraftig forsinket før ferdigstillelsen 
i 2004.
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TEMA GRØNN ENERGI

større eller mindre grad gjort 
hver vår gjennom århundrer 
inntil den ble lagt i rør ned til 
turbinhuset. 

elva er synlig for alle enhver, 
renner den som før i sitt 
opprinnelige løp.

våren har det vært ille. Før 

elva ble bygget ut fosset den 
jevnlig over sine bredder og 
påførte både gård og grunn 
ødeleggelser for mange. 
To nybygde og regulerte 
damanlegg oppe på fjellet er 
med og legger en dempende 
effekt på flomfaren som truer 
miljøet her i dalbunnen. I 

den flomstrie elva betegnet 

som en felles byrde for 
alle grunneierne i bygda. 
Følgelig har alle grunneiere 
plikt til å rette opp skader 
i fellesskap selv om annen 
manns grunn er flomrammet, 

Anleggsmaskinen.

Komplisert
Fra å ha vært en felles byrde, 

gir elva nå sitt bidrag tilbake 
til bygda i form av fornybar 
energi og sårt tiltrengte 
næringsinntekter.

ganger meldt sin interesse 
for å bygge kraftverk i elva. 
Alltid har konklusjonen vært 
at prosjektet ville bli både 
for komplisert og for dyrt. 
Småkraft AS tok imidlertid 

Steinsvik kraftverk. Alle innbyggerne i bygda gleder seg over at elva aldri mer 

vil påføre bygda skadeverk.

Bakmann

FLOMSKADER UNDER 
KONTROLL
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Teknisk

friskt fatt på oppgaven og fikk 
konsesjon for kraftproduksjon 
i mai 2006. Volda Maskin var 
ikke sene med å sette i gang, 

Historien om Tungeelva 
og byggingen av Steinsvik 
småkraftverk er derfor på 
mange måter et speil av 
situasjonen i mange andre 
små bygdesamfunn i Norge 

med nærhet til strie elver og 
bekker i fjellsidene. 

Kraftverk nummer to
Steinsvik ble vertskapsbygd 
for sitt første kraftverk 
allerede i 1915, men det eies 
og driftes av et av de store 
kraftselskapene. Vannet som 
renner gjennom Steinsvik 
småkraftverk representerer 

derfor ny type verdiskapning 
med langsiktige inntekter 
både for grunneierne og 
lokalsamfunnet de høer 
hjemme i.

har investert i kraftverket er 
sikret langsiktige inntekter. 
Men driften skaper også 
ringvirkninger med behov 
for andre tjenester i tillegg 

tilvedlikehold og annet 

Steinsland.

Tekst og foto
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Mye nytt fra Leica
Leica Geosystems AS lanserer i disse dager Leica Viva som en ny generasjon målesystem som samler det 

mer allsidighet og enda høyere scanningproduktivitet, ifølge presseinformasjon fra daglig leder Jon Bråten 

mellom felt og kontor, heter det også i pressemeldingen.

SKUFFE
MAT
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Festet er når det er på plass, 
alltid låst i begge ender, og 
låsen på hentesiden kan bare 
frigjøres ved at maskinfører 
åpner den fysisk. Låsen er 
dessuten kun åpen i fem 

sekunder etter at hovedlåsen 
er åpnet. Ved påmontering 
av redskap går fremre lås 
automatisk i når festet entrer 
akslingen, heter det i en 
pressemelding fra Motorsalg 

AS. Selskapet henviser 
til utallige uhell over hele 
verden, med både dødsfall og 
alvorlige skader som følge, 
fordi automatisk låsbare 
hurtigkoplinger har sluppet 
taket i anvendt redskap ved 
enten feil håndtering eller 
teknisk svikt.

betjent av en dobbeltvirkende 
hydraulisk sylinder sammen 
med en fjærbelastet låsehake, 
slik at det ikke slipper 
påmontert redskap selv om 
hydraulsylinderen svikter, 

heter det i beskrivelsen. Festet 
er samtidig konstruer slik at 
det tar opp slark som oppstår 
under veis ved lang tids bruk, 
og er derfor alltid godt festet 
til alle typer redskaper som 
anvendes. 

i standard utførelse tilpasset 
gravere mellom 10 og 45 
tonn, men produseres i 
spesialutførelse helt opp til 

daglig leder Frode Hatlestad i 
Motorsalg AS

“IDIOTSIKKERT” 
HURTIGFESTE

Motorsalg introduserer i disse dager Wedgelock-

festet (bildet), og kaller det samtidig verdens 

eneste idiotsikre hurtigfeste for redskap til 

gravemaskiner.

etter den nylig avholdte anbuds

tunnelentreprenørene som Le
onhard Nilsen & Sønn, Mesta, 
Veidekke og Skanska opp. Sta
tus for det sveitsiske selskapets 
engasjement er ifølge veivesenet 

foreløpig noe uklart. Og hvor 
mange av de i alt ti frammøtte 
selskapene som til sjuende og 
siste leverer inn tilbud, har 
veietaten foreløpig ingen forme
ning om.
Oppdraget inngår som et delpro
sjekt av Vegpakke Helgeland, 
og omfatter også nærliggende 

bruer og veier i tilknytning til 

gjør første del av arbeidet med 

Mosjøen og Leirosen, samtidig 

moen og E6 ved Ømmavatn skal 
rustes opp til å kunne ta unna 

Toventunnelen.
Hele delprosjektet med tunnel 

ging er kostnadsstipulert til 1,5 
milliarder kroner. Som vanlig 

spleiselag av bompenger og stat
lige bevilgninger.

SVEITSISK BLIKK MOT NORD
Et sveitsisk entreprenørselskap er muligens med og kjemper mot opptil ni 

norske konkurrenter om kontrakten på den 11 kilometer lange Toventunnelen

som snart skal realiseres i Nordland fylke.
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Landsdekkende service
Hovedkontor: 62 33 06 60, Avd. Oslo 22 65 18 60. www.hymax.no

Vi gratulerer Sørensen Maskin AS
med ny Hyundai R290LC-7A.

Maskin:  Hyundai R290LC-7A
Vekt:  31 000 kg.
Motor:  Cummins QSB 6,7, 230 Hp
Belter:  60 cm, 3-kammer belteplater
Stikke:  3,05 m
Skuffe:  1550 L SMP skuffe

Utstyr:  Sentralsmøring, Rotortilt og 
  Xenon lamper, 

Garanti:  3 års garanti

3 års garanti
Det er enkelt å garantere kvalitet
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Navn I
Alder I 47
Bosted I
Aktuell I Nyansatt innkjøpsdirektør hos TESS

SLANGETEMMER MED
VINNERINSTINKT

PROFILEN

E forpliktende skolearbeidet opptok det meste av hverdagen 

Agnes Gulbrandsen. Lite visste hun da at mye av den kom
mende ungdomstida skulle vies svømmesporten på høyeste 

USA. Og hadde det ikke vært for den politisk baserte idrettsboikotten av 

start på vegne av de norske fargene.

hennes som innkjøpsdirektør og svømmeaktivitetene.

tilegnet meg mye av på språklinja på videregående skole, og senere i 

fagene, grunnleggende kompetanse jeg nå er helt avhengig av for å kunne 
håndtere innkjøpsprosedyrene hos TESS. Og at jeg havnet på universi

universiteter, etter å ha vært på det norske svømmelandslaget i perioden 

Når Sværi nå har entret denne topptunge stillingen i TESS, er det også 
med gode erfaringer og en sekk full av kompetanse fra kunnskapsproses
sen som kreves for å sikre seg topplasseringer innen svømmesporten. Og 
kanskje litt fra erfaringene med å rett og slett bare stupe idet. For det er 
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i svømming. Og der borte er svømming blant de aller mest populære og 

rieren sin.

tisk gjort mye mer enn å svømme opp gjennom årene, da. Nå for tida 
driver jeg med seniorsvømming på fritiden, ved siden av at jeg er instruk
tør ved et treningssenter.

ifølge henne selv i en trang torommer på det som i dag omtales som beste 
Frogner bak slottet.

av blant annet faren min. Jeg husker godt alle de iskalde timene han sto 

trente og trente i fjorden fra tidlig vår til sen høst, spesielt crawling og 

yrkesvei hun ville begynne på etter avsluttet videregående skole, og at 
invitasjonen fra universitetet i Arkansas derfor var spesielt kjærkommen.

valgte Arkansas fordi akkurat den staten var lite kjent som reisemål for 
turisme og utdanning, og at sjansen for å støte på andre nordmenn der 

hele tiden, uten å jukse unna via bruk av norsk med andre medstudenter 
fra Norge. 
I akkurat det perspektivet er hun glad for at Bill Clinton ikke ble president 

og studere i fred og ro i Arkansas hvis staten allerede hadde avfødt en 
president da jeg oppholdt meg der, he he.

dører. Her kom altså språkkunnskapene inn umiddelbart.

Offshorebransjen var på den tida ikke særlig vel befengt med damer, så 
hun valgte atter en gang å skifte beite.

tene var ti nummer for store for en slank dame som meg, smiler Sværi, 
som skiftet ut etternavnet Gulbrandsen med Sværi av familiære grunner. 

altså ikke noe med navnebyttet i forbindelse med det senere giftermålet 
og familiestiftelsen å gjøre.

Alcatel, blant annet med utvikling av digitale telefonsentraler.

Sværi avbryter oppsummeringen av jobbkarrieren for en stakket stund, og 

Jeg har opplevd til og fra Lillestrøm i rushtiden, og bare å slippe unna det 
er en enorm lettelse.
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Hafslund Entreprenør.

Agnes Sværi dessuten for første gang ble bedre kjent med både bygge
bransjen og anleggsbransjen, samt mange av medlemmene i Maskinen
treprenørenes Forbund.

av alle slags varer og tjenester, som for eksempel betong, vinduer, kjøk
ken og tekniske underentrepriser. Selskapet var dessuten helnorsk, det 

forresten Tess som en av mange leverandører. Så jeg kjenner den nye 

september.

lager, hvorav en million ved hovedkontoret, og resten ute i de vel 100 
servicesentrene over hele landet.

ninger. Omsetningen i fjor økte med 10 prosent til 2,25 milliarder kroner, 
inklusiv resultatene i selskapene TESS også eier i utlandet.

Sværi nå skal styre innkjøpsfunksjonene for, og hun er fullt klar over 
betydningen også anleggsbransjen har for TESS sin virksomhet.

spesialister og selgere for. Jeg holder hånd om avtalene TESS inngår 

og tjenester utgjør om lag 70 prosent av selskapskostnadene. Regelen 
gjelder her hos TESS også. Mye av utfordringene handler derfor om å 

gjøre innkjøp så direkte mellom produsent og leverandør som det går an, 

hver eneste innsparte kostnadskrone direkte til syne på bunnlinjen i regn
skapene. Gjøres en god jobb på dette feltet, kan man dessuten unngå å 

Selv om anleggsbansjen alene ikke utgjør den største kundegruppen hos 

mange aktører i tida som kommer.

med de mange
sentrene våre som betjener både anleggsmarkedet og et hav av andre mar

plassert i selskapet kjenner behovene der ute i markedet og får innspill fra 
alle dem som jobber der.

kjennetegner det norske arbeidslivet generelt, og som hun mener er veldig 

man ikke er, sier Sværi.

utskeielsene holdes ved like gjennom deltakelse i seniorsvømmingen og 
via trenergjerningen i treningsstudioet.

ker opp igjen hver gang jeg og familien kopler av der oppe. Og dit legges 

Tekst og foto
I
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eilkopling av hydrauliske slanger på en anleggsmaskin 
kan få katastrofale følger. Her er det snakk om både 
høye trykk og høye temperaturer.

Øvre Eiker kommune har av den grunn standardisert 
bruken av hydraulikkmerkesystemet SafetyMark i all 

maskindrift underlagt tekniske etat. Maskinparken er bygget opp 
omkring gravemaskiner og hjullastere, inkludert større traktorer 

som bærere av mange ulike redskapstyper. Innføring av systemet 
har gjort hverdagen både enklere og tryggere for alle som utfører 
kommunens mange maskinoppdrag.

tydelige dekaler og krympehylser, systematisert etter farger og tall 
er helt genialt. Alle koplingsblokkene og uttakene spredt rundt på 
maskinene er jo der for å gjøre hydraulikken tilgjengelig til mange 

FIKK SYSTEM I SL
En anleggsmaskin med mange hydrauliske tilkoplingsmuligheter medfører 

også risiko for feilkoplinger når redskaper skal skiftes eller annet 

tilleggsutstyr skal monteres. Det har Øvre Eiker kommune og mange andre 

maskinbrukere nå gjort noe med.

F

Engangsjobb
sier han.
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ANGEGALSKAPEN

oppgaver. Men de byr samtidig på noe nær galskap med tanke på 
oversikt, sikkerhet og brukervennlighet, sier fagarbeider Øyvind 
Foss i Veg og Park, Øvre Eiker kommune.

Standard
Etter at kommunen innførte merkesystemet, trenger de ansatte ikke 

hjemme hvor og omvendt.

henhold til farger og tall på henholdsvis maskin og ulike redskaper, 
og jobben er gjort. Enkelt og greit, tidsbesparende, og ikke minst 
sikkert, sier Foss.

Merkesystemet er oppfunnet og utviklet over mange år av 
tidligere maskinentreprenør Paal Søberg, MEF tillitsvalgt for 

Kaos Eksempel på utfordringer ved oppkopling av hydraulikkslanger ved skifte av redskap eller utstyr. Her er SafetyMark på plass på en Valtra 
N141 anleggstraktor.
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Nordisk Vegteknisk Forbund 

et toårig engasjement som 
prosjektleder i Utvalg 42 
Vegarbeidsmaskiner.

Paal Søberg har 
lenge jobbet for å få 
systemet innenfor dørene 
i maskinimportbransjen. 
Flere leverandører av 

anleggstraktorer satser nå 
på merkesystemet, mens 
anleggsmaskinleverandørene 
er på full fart etter. Betydelige 
aktører som Volvo Maskin, 
Hesselberg Maskin og Pon 
Equipment viser systemet stor interesse. Flere leverandører 
innen bransjene hydraulisk utstyr, slanger og koplinger har fått 
forhandlerstatus i Norge for merkesystemet.

Unngår misforståelser
Hydraulikken på Øvre Eiker 
kommunes sist innkjøpte Volvo 
EW160C hjulgraver og Volvo 
L60 hjullaster er derfor underlagt 
standarden. Anleggsmaskinen 
traff på Øyvind Foss under 
montering av merkesystemet på en 
nyanskaffet tømmerklype til bruk 
på hjulgraveren.

er for lengst ferdigmerket. Nå 
merker vi også den nye klypa 
slik at det aldri mer oppstår tvil 
om hvor de løse slangene skal 

så er vi også ferdig med det. I 
tillegg til sikkerhetsaspektet, 
sørger merkesystemet for at 

tre før maskinen raskt kommer i 

i maskinhytta er merket på 

funksjonsdekaler, og opererer tilleggsutstyret nøyaktig likt hver 
gang uten at det oppstår misforståelser mellom de forskjellige 
førerne av maskinene, sier Øyvind Foss.

Tid er også penger
SafetyMark baserer seg på 

av de forskjellige 
hydraulikkretsene med 
mulige tilleggsfunksjoner 
på maskiner og spaker. 
Fargene rødt, blått, grønt 

hovedsak primærkrets, 

fri retur og eventuell åpen 
opplysningsmerking. 

Tallene sikrer brukervennlig 

funksjon.

er korrekt merket, kan 
maskinføreren veksle 
mellom redskapene uten 
fare for feilkopling. Ved 

tidsfaktoren et viktig element. 
Skader på mannskap, 
maskiner eller redskap er ikke 
noe tema for dem som velger 
å bruke dette merkesystemet, 
sier Paal Søberg.

I Øvre Eiker kommune er 
man enige.

fra leverandøren, sørger vi alltid selv for å få det gjort. 
Forhåpentligvis vil systemet innføres som standard for alle 

leverandører av anleggsmaskiner 
og redskaper, slik at samtlige 

ferdig merket og kodet når vi 
mottar produktene, supplerer 
arbeidsformann Asbjørn Saksum.

Ikke som planlagt
Merkesystemet allerede under 

med kommunens maskinelle drift. 
Tidligere forsøkte kommunen et 
eget opplegg med tall, men det ble 
mest bare rot, ifølge Saksum. Han 
kjenner til episoder som kunne 
vært unngått dersom den nye typen 
merking var innført på et tidligere 
tidspunkt.

en traktor med snøfres sendte 
hele snøladningen inn gjennom 

skyldtes at hydraulikken var 
montert og koplet opp forskjellig 
fra forrige gang fresen var i 

bruk, noe som innebar at spakene i hytta ikke styrte de mange 
snøfresfunksjonene på samme måte, husker Asbjørn Saksum. 

og utstyrsleverandørene 
eventuelt står for det selv, 
bety en del kroner i utlegg, 
noe Paal Søberg mener vil 
tjenes raskt inn igjen.

tid i driften, og risikoen for 
skader på både folk, maskiner 
og omgivelser vet man aldri 
verdien av på forhånd, sier 
Paal Søberg.

Tekst og foto
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Spaker Inni hytta merkes de respektive spakene slik at maskinføreren 
alltid vet hva som skjer når de opereres.
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Vi gjentar suksessen fra 2007 og ønsker velkommen til å reise med MEF og 
Messereiser AS til Bauma messen 2010, som går av stabelen i perioden 19. – 25. April.

Bauma messen arrangeres hvert 3. år og er verdens største messe i sitt slag.
I 2007 besto utstillingsområdet av 540 000 kvadratmeter. Det deltok 3002 utstillere fra 
49 land og 501 523 personer fra 191 land besøkte messen. På MEF og Messereisers to 
turer deltok til sammen 510 personer.

Vi tilbyr også to reisealternativ for 2010:
Alternativ 1: utreise søndag 18. april og hjemreise onsdag 21. april
Alternativ 2: utreise onsdag 21. april og hjemreise lørdag 24. april

MEF arrangerer gratis miniseminar med servering på Eden-Hotel-Wolff på begge 
turene direkte etter ankomst. Detaljert informasjon kommer senere.

Detaljert informasjon med priser og påmeldingsskjema følger som vedlegg til dette 
nummeret. Samme informasjon er også tilgjengelig på www.mef.no eller www.
messereiser.no. Har du spørsmål ta kontakt Messereiser AS, 
telefon 32 21 71 90 eller MEF, v/Bjørg Fossum, telefon 22 40 29 10.

Meld deg på og benytt anledningen til å holde deg oppdatert om utviklingen innen 
teknologien for anleggsmaskiner og utstyr. Vi anbefaler å være tidlig ute med 
påmeldingen da kapasiteten er begrenset.

Bauma 2010
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Lastebilsjåførene hos Isachsen 

alltid hatt med seg lasteskje
maer i bilene fylt ut informa

sjon om tid, sted og type og 
mengde last. Én gang i uka har 
disse skjemaene blitt levert 
inn til transportkoordinatoren 

ved hovedkontoret, slik at den 

transportkostnader etc. har blitt 
registrert.  Etter hvert som sel
skapet har vokst og sjåførene 

behovet for en effektivisering 
gjort seg gjeldende. 

Skreddersydd system
Anleggsmaskinen møter Isach
sen Entreprenørs transport
koordinator, Pål Wilthil, på 

transportsentralen ved bedrif
tens hovedkontor like utenfor 

på både store og små data
skjermer og forklarer engasjert 
hvordan tallene som sjåførene 

tydet og satt i system ved hjelp 
av det nye datasystemet, som 
er spesielt utviklet for Isachsen 
Entreprenør.

lastebiler og nesten 20 hen

EFFEKTIVISERER
MASSETRANSPORT

Etter at alle sjåførene i bedriften har fått hver sin 

personlig digitale assistent (PDA), en datamaskin i 

lommeformat, har Isachsen Entreprenør i Drammen 

effektivisert og fått full kontroll på all massetran-

sport. 

Gammelt og nytt Snart forsvinner alle de gamle papirskjemaene.
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gere, og for å få full kontroll 
på hvor bilene til enhver tid 

kostnader og kapasitet, var vi 
nødt til å få en elektronisk løs
ning, forteller Wilthil. 

– Selve den tekniske løsnin
gen heter Mobility Workspace, 
og det er selskapet Giant Leap 
som står bak. Sammen med 
Giant Leap har vi utviklet og 
skreddersydd dette produktet 
til våre behov. Resultatet har 

etter vår mening blitt meget 
bra, og løsningen selges nå 
også til andre transportbedrif
ter.  

Hver sjåfør sin PDA
Isachsen Entreprenør innførte 
det nye datasystemet så smått 
for et drøyt år siden, og har 
arbeidet med det helt frem 
til nå for å luke ut feilkilder 
og barnesykdommer, som det 
alltid vil være på et slikt nytt 

program.
– Vi lanserte systemet for 

ber i fjor.  Pilotene har hjulpet 
oss med å utforske og evaluere 
systemet, og på den måten luke 
bort feil. På bakgrunn av dette 
arbeidet har vi forandret opp
settet underveis, både når det 
gjelder brukervennligheten for 
sjåførene og hvordan det ser ut 
her inne på sentralen, forklarer 

Wilthil, som selv har bakgrunn 
som lastebilsåfør.

– Med unntak av noen få 
sjåfører, som også snart vil ta 
del i det nye systemet, har alle 
sjåførene i selskapet nå hver 

HTC. Når de henter og leverer 
et lass, taster de mengder og 

mottar all informasjon umid
delbart her inne på sentralen. 
Ved hjelp av denne informasjo

King of the road 
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w  w  w  .  h  y  d  r  e  m  a  .  c  o  m 

RING BJØRN PÅ 911 99 692   

922C912D
912DS
912HM

Slik du kjenner den i dag...

Med fjærende framaksel...

Med større hjul og fjærende framaksel!

I std. utførelse...

Vegversjon!

nen får vi, i tillegg til nøyaktig 
informasjon om lastetider og 
mengder, blant annet opp rap

leveringspriser.

Fargekoder
Systemet er ennå ikke ferdig
utviklet og samtidig som sjåfø
rene nå registrerer informasjon 
elektronisk, skriver de fremde
les de gamle lastelistene.

– Vi har hatt en innkjørings
periode nå, men fra nyåret kut
ter vi ut de manuelle listene for 
godt. Alt manuelt papirarbeid 
blir da borte, sier Wilthil.  

– Omtrent samtidig vil vi 
få installert en ny, stor skjerm 
her på sentralen, som vil vise 
ikke bare hvor alle bilene be

også om bilene kjører med last 
elle er tomme. På skjermen vil 
tomme biler vises som grønne 
mens de med last vil være 
røde. På den måten kan vi for 
eksempel alltid kontakte den 
nærmeste grønne bilen for et 
nytt oppdrag og dermed spare 
masse tid.

Miljøgevinst
Slike tidsbesparelser betyr 
også miljøgevinster, noe som 
blir mer og mer viktig i dagens 
marked.

– I løpet av ett år kjører vi 
600.000 kubikkmeter masser 
og vi kjøper diesel for 25 mil
lioner kroner. Hvis vi kan styre 
bilene så det blir mer effektivt, 

kan vi oppnå store besparelser 
på drivstoff og økonomi. Ved 
å fokusere på effektivisering 
blir det dessuten langt mindre 
belastning på veisystemet og 
vesentlig mindre utslipp. Vi 
blir jo forespurt i anbudspapi
rene om vi er en miljøbedrift, 
og vi er veldig synlige i tra

biler, så det er viktig å få frem 
miljøfaktoren.

Større skjermer
Elektronisk registrering av 
lastebilenes bevegelser har nok 
kommer for å bli, både hos 
Isachsen og ellers i transport
bransjen. 

– Mulighetene er nærmest 

mulig å automatisk få opp både 
tomgangskjøring, stilletid og 
gjennomsnittlig lastetid, for å 
nevne noe, sier Wilthil.  

– Vi er for øvrig såpass 
store i markedet når det gjelder 
kjøp av lastebiler, at vi har fått 
med oss Scania på et samar

med skjermer i bilene sine, og 
vi skal nå beholde disse skjer
mene, som er litt større enn 

vil øke brukervennligheten 
ytterligere for våre sjåfører. Vi 
arbeider også med en tilsva
rende avtale med Volvo.

Tekst og foto
I

På nett 
system, som Isachsen nå også skal benytte.
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SKUFFE
MAT

Ekstra fallsikring
Würth lanserer en helt ny type fallsikringsstropp som avlaster 
sterkt utsatte kroppsdeler hvis ulykken er ute, noen blir hengende 
i fallsikringsutstyret og kroppsvekten presser mot lysken, Ifølge 
en pressemeling fra Würth Norge AS består Trauma stropp av 
et polyesterbånd som festes i ryggbeltet og/eller i sidefestet på 
sikringsselen. Stroppen frigjøres med et enkelt håndgrep etter at fallet 
er et faktum, og ender i en løkke ved bena beregnet for å tråkke en av 
føttene inn i. Faren for hengetraume reduseres, samtidig som presset 

reduseres betraktelig, komplikasjoner som faktisk kan oppstå etter 
bare ti minutter hengende uavlastet i fallsikringsutstyret.

- Én kjølevæske er nok
Lekang Maskin er nå ute med en type kjølevæske som angivelig 
kan benyttes på alle vannkjølte maskinmotorer. ES Complete 
er et hybrid kjølevæskekonsentrat for lange serviceintervaller, 
og inneholder 
riktig tilpassede 
tilsetningsstoffer for bruk 
på moderne dieselmotorer.

en pressemelding fra 
Lekang Maskin vare 
hele motorens levetid 
selv med minimalt av 
væskevedlikehold. 
Følgelig sparer den 
miljøet for unødig avfall 
og kommer samtidig 
svært så rimelig ut i bruk, 
i henhold til Lekang 
Maskins anvisninger.
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ENS ÆREND TIL 
Frode Hatlestad (bildet) viste på Dyrsku´n i mangel av originalen en 1:32-modell av Terex nye 

TX140 hjulgraver. 
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DYRSKU’N

Motorsalg AS har nylig sikret seg salg og service på den 

kerte maskinutvalget under kontroll av bergensimportøren. 

nøye seg med en modell i skala 1:32.

noe godt og så videre, sier Hatlestad som samtidig presenterte sin nyansatte 

utstyret vi nettopp har startet opp med, inklusiv et godt utvalg kantklippere og 

mer som vinter. Utstyret er kroatisk og tidligere tatt inn i mindre skala og testet 
ut hos Løvås Maskin AS et par års tid, forklarer Frode Hatlestad.

Elektroplunder

I bakleksa

Nygård.

M
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og kunne nok saktens trengt litt mer trening bak stikka i en Volvo mini
graver hvis han skulle hatt håp om pallplass, viste det seg. Til tross for 

på bakken med gravemaskinskuffen, endte han rundt ett minutt og tjue 

blant de øvrige 19.000 besøkende denne åpningsfredagen. I alt var nær
mere 70.000 personer innom dyrskueplassen de tre dagene arrangementet 
varte.

Trekkplaster
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ved Region Sørøst og Sørvest 

regionene. Selvsagt var også samarbeidspartnere på plass med egne re
presentanter fra blant annet If, Statoil og SG Finans. Blant så mange som 
70.000 mennesker er den statistiske muligheten stor for at en betydelig 

standen. Så var da også mange innom i et eller annet ærend.

innom også, og de er jo en viktig målgruppe for oss. Maskinkonkurransen 
var selvfølgelig et effektivt trekkplaster. Vinnertida endte forresten helt 
ned i underkant av seks sekunder. Ganske imponerende, sier opplærings

- Liugong-råskinn
Blant de godt over 500 utstillerne fant vi også i år en rekke av landets 

på ett sted over et så kort tidsrom. Potensialet for høy treffprosent er stort. 
En del leverandører stilte med lokale eller regionale representanter. Fel
lesnevneren var en heller mager høst for nye maskinmodeller, bortsett 
fra et par tre innslag med førstegangsleveranser på norsk jord av tidligere 
produsentlanserte modeller. Hako Maskin viste det aller første norgesek

verdensdebut Intermat i Paris i april. Serie III har blant annet fått sperrer 
både foran og bak, og er blitt et råskinn å laste med, sier maskinselger 
Tom Lillestrøm.

for øvrig opp til 30 tonn. Liugong fylte i fjor 50 år, og anvender Cummins 

alle maskiner hit til landet med lastdemping, sentralsmøring og full spak
betjening, det siste etter spesialavtale mellom Hako og produsenten.

Selskap for Hans-Ronald

drar han ikke lenger uten selskap av folk fra stasjonæravdelingen.
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1 Minst Johannes

2  Norgesdebut 1

3 Erfarne
strøkasse.

4  Trespann

5  Norgesdebut 2 
med delt bom.

6  Tiltrotatorer Arve Øksnes (t. v.) og Bent Ove Tofteng viste full bredde av svenske Engons koplinger  
og fester.

7 Trådløst

8  Varmt Magnar Trondrud stilte for en gangs skyld opp uten tradisjonell skinnfrakk og hatt.  
Her i maskinprat med Helge Lilleskog fra Haugesund.

ter å vise fram.

nytt i år ble vist på Vei & Anlegg.

jobbet ufortrødent videre med sitt egenutviklede og trådløse maskinsty

ved mudring.

løsning klar. Radiobølger under vann går som kjent ikke særlig bra. To 
gravere er for tida i mudringsarbeid med løsningen vår, der vi unngår 

er ikke bra for sensorene hvis det skjer, lyder Flobergs av oss svært for
enklede forklaring til maskinfører Roy Smeland og boreoperatør Øyvind 
Nordgaard hos Nomeland Anlegg AS i Rysstad i Setesdal.

Skinnfri helg

lig leder Magnar Trondrud i Trondrud Maskin AS til å gå fra konseptene. 

ken med tilhørende bredbremmet hatt i vanlige bukser og en enkel kort

akkurat kjent som en moteløve.

varmt i været. Jeg orker rett og slett ikke gå med skinnhabitten på dagtid. 
Men den er på plass tidlig om morgenen før sola får tak og et stykke utpå 
kvelden igjen, forklarer Magnar Trondrud.

Hos Uddeholm AS sto svenske tiltrotatorer og hurtigkoplinger som 

vanlig mest i fokus, men heller ikke her fants det særskilte nyheter. Like 
fullt har Bent Ove Tofteng og trøndelagsrepresentant Arve Øksnes notert 

typer fester og koplinger, oppsummerer Tofteng.

Nyhetstørke

traksjon.

høsten neppe byr på mange maskinnyheter. En og annen slenger kommer 

den av leverandørene at det helt store raset av maskinnyheter kommer 
veltende.

modellserier for salg hos maskinforhandlerne, sier Johnny Stensrud.

Tekst og foto 
I
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MIN DAG TOR MOTRØ

Slik kan den også beskrives, 
innsatsen fra det store korpset 
av maskinreparatører og ser
vicepersonell som betjener en 
enormt stor anleggsmaskinpark 
spredt over det ganske land. 
Vi kom over Tor Motrø i fullt 

av Anlegg Øst mens den likevel 
var tatt ut av drift akkurat denne 
fredags ettermiddagen. 

mange av oss maskinreparatø
rer. Prøver å planlegge servi
ceoppdragene til tidspunkter 
maskinene likevel ikke er i bruk. 

Eller vi tar jobben mens maskin
føreren utålmodig venter på at vi 

lett å planlegge arbeidsukene. 
Mye kan skje eller endre seg 
mellom bestilling og utførelse, 
og det hender ganske ofte, sier 
Tor Motrø travelt opptatt under 
motorluka på den relativt nye 
maskinen.
Reparatørene er stort sett ute og 
farter på veien hele arbeidsuka 
gjennom, gjerne med lange 
kjøreavstander mellom hvert 
oppdrag.

operasjonsområdet er begrenset. 
Jeg har i det store og hele ansvar 
for Hedmark og Oppland fylker, 

Valdres sånn cirka, sier Motrø.

med en super Mercedes service
vogn, så det går veldig greit. Jeg 

rekker stort sett hjem til familien 
min i Lørenskog hver eneste 
kveld.
Tor Motrø er en skikklig ringrev 
i bransjen, ja – en av de virke
lig drevne veteranene i akkurat 
dette yrket.

hos Stormbull, senere Aspelin 
Stormbull, som drev med Allis 

etter hvert slutt, så jeg holdt på 

jeg startet hos Nanset Standard. 

følgelig alltid vært anleggsrepa
ratør, sier Motrø.
Vissheten om at alt står og fal
ler på ham når en maskin har 
stanset eller i et ytterst sjeldent 
tilfelle har hatt havari av et eller 
annet slag, er en ren rutinetil
stand, ifølge Motrø.

aldri på moderne maskiner. Ved 
innrapporterte feil er jeg stort 
sett i stand til å stille diagnose 
allerede når maskineieren eller 
føreren beskriver problemet, 
og vet hva som skal til av til

med erfaring å gjøre. Nå må 
jeg nok innrømme at jeg synes 
maskinene uansett merke de 
seneste ti årene har blitt vel mye 
utstyrt med elektroniske dingser 

teknologi som ingen hadde det 
minste greie på da jeg startet i 
dette gamet. I mange tilfeller 
blir det derfor å skifte ut den 
slags komponenter framfor å gå 

utviklingen.
Tor Motrø er stasjonert hos 
Nanset Standards relativt nyåp
nede avdeling på Tuen utenfor 
Lillestrøm, men er innom svært 

VETERAN
UNDER MOTORLUKA

på en Fiat Allis som det angivelig ikke var mulig å starte. Jeg luktet 
lunta og ba ham trykke inn en automatsikring som var plassert på ratt

måtte jeg rykke ut. Vel framme trykket jeg inn den aktuelle sikringen, 
og maskinen startet på første slaget.

som nå ante trøbbel i forhold til arbeidsgiveren sin.

ødelagt tenningslås, spurte han meg. Så regninga lød på en stk. ny ten
ningslås pluss arbeid. Jeg hørte aldri noe mer, så det endte nok bra med 
forholdet mellom maskinfører og arbeidsgiver.

Navn I  Tor Motrø (57)
Yrke I  Maskinreparatør
Firma I Nanset Standard AS
Maskin I

Til forskjell fra maskinførerne som alltid produserer maksimalt mens 

maskinene er i gang, stepper Tor Motrø inn og yter maksimalt mens maskinene 

er ute av produksjon.

Min historie
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sjelden. Mest for å etterfylle 
servicebilen med deler og annet 
materiell som er gått med under 
service og eventuelle repara
sjoner.

ha Tuen som hovedbase, bare en 
drøy mil fra Lørenskog der jeg 
har bodd siden 1977. Planen er 
å jobbe i ti år til, og da selvsagt 
med Hitachi som hovedmaskin

på serviceprogrammet, men det 

område. Overlevering av nye 
maskiner inngår også i arbeids
oppgavene, mest i form av in
struksjon og teknisk support til 
maskinførerne. Senest mandag 
denne uka overleverte jeg en 

en kunde på Alnabru ved Oslo.
Oppgavene som utføres i to 
store fylker gir lite tid til overs 
for rendyrking av spesialhob
byer eller personlige interesser. 
Men med bosted kloss inntil 

skiløypene til en del friluftsliv 
både sommer og vinter. Og litt 
jakt etter småvilt og fugl.

trerer jeg meg 100 prosent om 

interessant for meg, seir Tor 
Motrø.
Men elgjakta lokker mange 
andre i anleggsbransjen ut i skog 
og mark, slik at en god del mas
kiner står i ro for tida og derfor 
lett kan underlegges service og 
vedlikehold akkurat nå. Lange 

dager bak rattet kan nå og da 
åpne for litt fri grubling.

litt lei, men det gjør vel alle 
andre i et hvilket som helst an
net yrke også. Nå er det kanskje 
ikke så rart i mitt tilfelle. Jeg har 
jo holdt på med dette i 35 sam
menhengende år.

Tekst og foto
I
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Sudoku

5 1 2
5 7

7 6 1 5
2 3 7

4 1
9 4 8
3 4 8 9

9 4
2 5 7

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 9-09Løsning kommer i neste nr.

PÅ KANTEN GEOGRAFISKE FORSKJELLER

3 menn skal gifte seg
Nr 1 gifter seg med ei jente fra Oslo.
Han krever at hun skal stelle huset. Første og andre 
dagen ser han ingen forskjell, men den tredje dagen 
er huset strøkent.

Nr 2 gifter seg med ei jente fra Trønderlag.
Han krever at hun skal stelle huset og at middagen 
står på bordet når han kommer fra jobb. Det går 
noen dager, men så ser han at hun har gjort det han 
krever.

Nr 3 gifter seg med ei jente fra Tromsø.
Han krever at hun skal stelle huset, middagen skal 
være utsøkt, klærne vasket og skjortene strøket.
Han ser ikke noe de tre første dagene, men fjerde 
dagen kan han se litt på venstre øye og kan 
bevege høyre armen såpass at han får smurt seg ei 
brødskive.
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AM KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.
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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 2. november.

Løsning
AM-kryss 9-09

Vinner i september:
Anne Nikolaysen
1914 Ytre Enebakk



Oslo tlf.: 6715 3780
Bergen: 5553 8740
Trondheim: 7259 9280

P.B. 91,  N-1313 Vøyenenga
Ringeriksveien 155 - 157, N-1339 Vøyenenga
Tlf.: +47 6715 3780 Fax: +47 6715 3799
Web: www.norgeodesi.no



ABS-forhandlere og salgsavdelinger finner du følgende steder:

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

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

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

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

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

- gjør det igjen!
Denne gangen med Takeuchi TB23R

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

ABS-MASKIN

Strandveien 20 A, 3050 Mjøndalen,
Tlf.: 32 23 18 10 - Faks. 32 23 18 11
E-post: post@abs-maskin.no  



B-BLAD Returadresse:
Anleggsmaskinen,
DB Partner, 1318 Bekkestua


