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  NYHET!   MITSUBISHI L200 - 178 HK

KLASSENS KRAFTIGSTE MOTOR

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
* Veil. pris pr. 27.07.09 levert Drammen bilhavn. 
 Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. 
 Forbruk: 8,5-9,6 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 223-245 g/km.



Gratulerer MEF med enda 
bedre avtale med Telenor!

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

Alle som er tilsluttet avtalen, får fra 1. september 2009 og fremover 30 % rabatt på 
abonnementsprisen. 

Ta kontakt med MEF-teamet i Telenor:

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

Agder).

 

 

 

 



OPPLAG
Opplag pr. 1. halvår 2008 Norge Utland Total 
Foreningsabonnement 2664 - 2664
Betalt abonnement 1603 27 1630 
Andre reglem. gratis distr. 1185 - 1185
Distribuert i alt 5452 27 5479
 

UTGIVELSER 2010
NR.  MATERIELLFRIST UTGIVELSE
 1  4.  januar 13.  januar
 2  8.  februar 17.  februar
 3  8.  mars 17.  mars 
 4  6.  april 15.  april
 5  5.  mai 19.  mai 
 6  8.  juni 17.  juni
 7/8 13.  august 24.  august
 9  8.  september 17.  september 
 10  6.  oktober 15.  oktober 
 11  8.  november 17.  november 
 12   6.  desember 15.  desember

ABONNEMENT
1 år kr. 540,-
Utland kr. 595,-

ANLEGGSMASKINEN

2010
UTGIVELSER

ANLEGGSMASKINEN er Norges første fagtidsskrift med 
28 000 lesere (51. årgang) som dekker maskinentreprenør-
bransjen i sin helhet. Anleggsmaskinen kommer ut 11 
ganger i året og leses av beslutningstakerne i de ca. 1900 
medlemsbedriftene i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF). Beslutningstakerne består av entreprenører i  
anleggsbransjen, skog, samt avfall og gjenvinning, private 
og offentlige byggherrer, leverandører av maskiner og ut-
styr, skoler, organisasjoner, Stortinget, regjeringen,  
departementer og presse. Alle annonsører får bladet 
tilsendt automatisk. 

Antall lesere: 28 000  
(Kilde TNS Gallup F&M 2007)  
Leserdokumentasjon: Ja 
(Kilde TNS Gallup )

ANLEGGSMASKINEN
Fred Olsensgt. 3, 0152 
OSLO
Tlf: 22 40 29 00
Faks: 22 40 29 48
Internett: www.am.no

ANNONSEANSVARLIG
Berit Kjølø
Tlf: 22 40 29 18  
e-post: bk@mef.no

Informasjon om tekniske 
data, priser og formater får 
du ved å kontakte annonse-
ansvarlig.

For abonnement kontakt
am@dbpartner.no
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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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LEDER

Salget av anleggsmaskiner i tredje kvartal endte 40 prosent ned 
sammenliknet med samme periode i fjor. Og hittil i år er nedgangen på om 
lag 55 prosent i forhold til 2008. Tallene viser at følgene av finanskrisen 
henger igjen lenger enn enkelte samfunnstopper ved ulike anledninger 
har gitt uttrykk for. Jevnt over har i alle fall maskinimportørene hatt en 
mer realistisk oppfatning av utviklingen i markedet. I forbindelse med 
de to første kvartalsstatistikkene oppsummerte flere importører med at et 
reelt bilde av maskinomsetningen på årsbasis først ville gjenspeiles etter 
tredje kvartal. Mye fordi førstekvartalstallene var inkludert leveranser 
av etterslep av bestillinger fra i fjor høst. Og at andre kvartal som alltid 
viser svakere gjennomsnittlig salg av nye maskiner på grunn av nylig 
avviklet vintersesong, en sesong som tradisjonelt gir lavere aktivitet i 
anleggsmarkedet enn ellers i året. Tredje kvartal ville også fange opp deler 
av følgene av tiltakspakkene fra Regjeringen.

To tiltakspakker denne våren var sterkt innrettet mot både byggebransjen 
og anleggsbransjen, men har likevel ikke satt fart i maskinsalget igjen. Det 
til tross for at flere store anleggsprosjekter som ble framskyndet, enten 
er i gang eller på oppstartsstadiet. Anleggsbransjen rapporterer samtidig 
om til dels høyt tempo i mange regioner rundt om i Norge, med tallrike 
oppdrag og mange anbud å regne på. Ifølge tall fra Prognosesenteret øker 
eksempelvis investeringene til veibygging alene med 18 prosent fra 2008 
til 2009. Anleggsbransjen ser altså ut til å være inne i en positiv utvikling.

Men det ser fortsatt svært rolig ut i byggebransjen, som er en stor 
bruker av småmaskiner på leiebasis. Maskinimportørene bekrefter at 
utleieselskapene i år jevnt over har stått for uvanlig lave innkjøp av nye 
maskiner. I en slik totalsituasjon holder importørene hodet kaldt og spår 
årets maskinsalg til å ende opp som et ”normalår”, altså på samme nivå 
som i tidlig på 2000-tallet da etterdønningene av den forrige store krisen 
var i ferd med å kulminere. I 2003 ble det eksempelvis solgt til sammen 
2.031 nye anleggsmaskiner i Norge, et tall som høyst sannsynlig ikke 
ligger særlig langt unna totalsalget i 2009. Per 30. september i år var 
det solgt 1.380 enheter i Norge, mot 1.390 på samme tid i 2003, ifølge 
Maskingrossisternes Forenings statistikker.

I denne settingen ville nok revykongen Leif Juster hatt en god anledning 
til å utvide ”mot normalt”-begrepet han har fått evig plass i historiebøkene 
for. Det er lett å se for seg Leif Juster raljere med 1.380 solgte maskiner 
etter ni måneder i 2009 – moooooot norrrmalt 3.080 ni måneder ut i 
2008! Men maskinimportørene gjør altså ikke det. De har alle innsett 
at markedsutviklingen som ustoppelig har pekt oppover etter 2003 ikke 
kunne fortsette evig. Og Norge har lite å klage over sammenliknet med 
enkelte andre land. I Spania er for eksempel maskinsalget ned 68 prosent 
fra 2007-2008. Men samlet sett later det til at markedet er i ferd med å 
flate ut og til og med snu neste år, ifølge tall fra Off-Highway Research. 
Alt i alt en oppgang på 6 prosent for et samlet Europa, skisseres det der. 
Både maskinimportører og maskinentreprenører har grunn til å se nøkternt 
optimistisk på markedsutviklingen.   

MASKINSALG  
MOT NORMALT
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Markedssjef David Kristianslund i Volvo Maskin AS kan vise til 
svake sifre på salgsstatistikker fra langt flere land enn i Norge hittil 
i år, men mener nå å kunne se en svak bedring i utviklingen her 
hjemme på berget.

Det til tross for at maskinsalget i årets tre første måneder samlet 
falt med hele 55 prosent sammenliknet med samme periode i 2008.

Byggevirksomheten er fortsatt på et lavmål, og mye 
maskinomsetning i det markedet faller derfor bort. I anlegg ser det 
bedre ut takket være tiltakspakkene i vår som nå har begynt å virke, 
lyder oppsummeringene.

- Men aktiviteten i anlegg er slett ikke så verst, ifølge 
Kristianslund, som også denne høsten kan vise opp et par nyheter i 
Volvos anleggsmaskinsegment.

Det samme gjør Hymax AS ved hjelp av den aller første 
modellen i en helt ny generasjon minigravere. 

Og Nanset varsler i disse dager lansering av nye Hitachi hjullastere 
og minigravere.

Dystre euro-tall
Men tilbake til labre salgstall for anleggsmaskiner i Europa i 2008 
og 2009. Kristianslund forklarer:

- Spania var ned 68 prosent på salgsstatistikken fra 2007 til 
2008, tett fulgt av Irland som var ned 60 prosent. Her kom Norge 
relativt sett godt ut med våre med beskjedne 17 prosent ned, kan han 
dokumentere.

Av de andre skandinaviske landene endte Danmark ned 34 
prosent, Finland ned 7 prosent mens salget i Sverige økte med 13 
prosent.

- De gode svenske tallene skyldes leveranser av store 
ordreplasseringer fra store innenlandske selskaper på andre siden av 

MOT “NORMALÅR” MED 
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NYE MODELLER

grensen før krisen slo inn, forklarer Kristianslund.
Og nedturen i maskinsalget skal fortsette litt til, ifølge prognoser 
fra Off-Highway Research (OHR). Inneværende års prognoser 
herfra viser et totalsalg på 1.942 nye maskiner, et tall som reduseres 

ytterligere i 2010. Da skal det selges 1.787 anleggsmaskiner i 
Norge, eller rundt 60 prosent færre i antall enn i toppåret 2007, 
ifølge prognosene fra OHR.

Men maskinprodusentene lar seg ikke skremme av negative 
tall og prognoser. Enkelte viser nå og da opp nye modeller som 
de mener vil bidra til å motvirke den negative salgstrenden. Volvo 
Maskin blant annet, har oppgradert beltegraverne 360 og 460 til 
henholdsvis EC360 og EC460 til CL ”Prime”.

- Oppgraderingene innebærer blant annet høyere motoreffekt, 
større pumpekapasitet og i neste omgang økt bryte,- rive- og 
svingkrefter, sier David Kristianslund.

Motoreffekten er økt med 11 prosent for 360CL, og noe mindre 
for 460CL.

 - Begge maskinene har forbedret drivstofforbruk og syklustidene 
er redusert betraktelig, sier Kristianslund som avslører det eneste 
synlige tegnet på at maskinene er nye.

- Motvekta har annen utforming. Volvo Maskin har valgt å ikke 
merke de nye modellene på annen måte.

Kubota-nytt  
Hymax er i disse dager klar i Norge med den aller første Kubota-
graveren i en helt ny 4-serie, første gang vist som prototyp på 
Intermat i Paris på forsommeren. Kubota KX057-4 i 6-tonnsklassen 
veier som betegnelsen sier nøyaktig 5,7 tonn slik den leveres 
standard i Norge, og med det tar den over etter KX161-3 som 
gradvis fases ut.

Salgssjef Glenn Mellegård forteller om en helt ny generasjon 
beltegravere i denne klassen, og  med egenskaper som hittil skal 
være ukjent innenfor begrepene mini- eller midigravere.

- Komfort og produksjonskapasitet er som i en atskillig større 
maskin, og vi våger den påstanden om at dette er den aller best 
utstyrte beltegraveren i klassen også, sier Mellegård.

Plass og oversikt i hytta oppgis som i en stormaskin. Nye digitale 
instrumenter betjenes med fingerspissene via et infopanel med norsk 
tekst og serviceopplysninger. Justeringer i forhold til nødvendig 
behov for ekstra oljemengde og tilleggshydraulikk betjenes på 
samme måte, ifølge Mellegård. Maskinen leveres med oljekapasitet 
på 140 liter/minutt, som gir skuffen en brytekraft på vel 4.300 kg/f 
utstyrt med 285 liters graveskuffe.

Labert salg i vente
Foreløpige tall hentet fra Maskinentreprenørenes Forbunds 1.930 medlemsbedrifter i en stor forventningsundersøkelse for de neste 6 
månedene gir heller få signaler om kjøpsrush av anleggsmaskiner. Bare 25 prosent av bedriftene med 100 eller flere ansatte planlegger 
å kjøpe nye maskiner i perioden. Det samme gjelder kun 5 prosent av bedriftene med opptil 50 ansatte. Som om ikke det er nok, har 24 
prosent av bedriftene med 21-50 ansatte svart at de planlegger å kvitte seg med maskiner. I gjennomsnitt for alle bedriftene uansett antall 
ansatte utgjør denne andelen 15 prosent. Bedrifter som vurderer maskinparken til status quo de neste seks månedene utgjør i gjennomsnitt 
80 prosent. Undersøkelsen blir komplett og offentliggjøres medio desember.

Maskinsalget i 2009 ender etter alt å 

dømme på noe rundt 2002-nivået, spår 

maskimportørene etter at salget i tredje 

kvartal endte 40 prosent lavere enn 

for samme periode i fjor. Enkelte nye 

maskinmodeller kan likevel holde 

markedet ut 2009 på et nivå bransjen 

betegner som et normalår.

Litt nytt David Kristianslund viste kun fram en begrenset 
mengde med nyheter under Volvo Maskins anleggsdager 
ved Gardermoen nylig.
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- Samtidig er løftekapasiteten betydelig høyere enn før. Dessuten er 
slangebruddsventil for bommen standard, og kan leveres for stikke 
og skjær som ekstrautstyr, sier Mellegård.

Stille for utleie
Hymax’ prognoser for eget totalsalg av maskiner i 2009 ender et 
sted mellom årene 2005 og 2006, ifølge Mellegård.
- Vi gjør det veldig brukbart på de små maskinene, men det skjer 
ikke all verden for de store (Hyundai, red anm.), sier Mellegård.
Han tror at Hymax med sine små maskiner som spesialitet klarer seg 
godt på nettopp små maskiner, på samme måte som for eksempel 
Volvo Maskin har brukbar inndekning gjennom salg av de tyngre 
maskinseriene. 
Både Mellegård og Kristianslund har merket seg at utleieselskapene 
har vært usedvanlig beskjedne med å bestille maskiner dette året. 
Utleiemaskinene er stort sett i mini og midi-klassene (0-4,9 og 5-7,9 
tonn) og går vel så mye ut til byggeoppdrag som anleggsoppdrag. 
Fordi byggebransjen er enda hardere rammet av markedssituasjonen 
enn anleggsbransjen, er det enklere å se og forstå sammenhengene i 
det som skjer og ikke skjer i utleiemarkedet.

Steg IIIB
Men Hymax er ikke alene om å være stor på mini- og midigravere. 
Volvo Maskin mener EC55C er landets hittil mest solgte 
kompaktgravemaskin, som Kristianslund velger å kalle denne 
vektklassen. Ifølge David Kristianslund skiller det bare et par 
håndfuller eksemplarer før Volvo EC55 er jevnt med Kubotas 
bestselger i denne størrelsen.
Verken Kristianslund eller Mellegård venter de helt store nyhetene 
fra verken Volvo maskin eller andre produsenter denne vinteren 
eller våren. Kubota vil rimeligvis følge opp med nylanseringer av 
flere modeller i serie 4. Ut over det kjenner ikke Mellegård til flere 
nyheter akkurat nå.
Mye fordi produsentene tradisjonen tro gjerne venter til et 
storarrangement som Bauma med å vise fram nyheter. Men også 
fordi det fra og med 2011 må leveres nye motorer i henhold til 
utslippsgrenser i Steg IIIB-kravene. Disse iverksettes gradvis etter 
hvor store ytelser motorene har.
- Og nye motorer krever som regel store inngrep eller endringer 
i chassis og andre viktige deler av maskinkonstruksjonene. Vi vil 
nok få nyhetene mer gradvis utover i årene etter 2011, sier David 
Kristianslund.

Stort og smått
Nanset Standard meldte nylig fra om tre nye Hitachi hjullastere i 
øvre vektklasse og tre nye minigravere på belter.
Hjullasterne kompletterer ZW-serien. 330-varianten veier 26-28 
tonn, har 5 m3 skuff og tar tipplast på 20 tonn. ZW370 veier 31-
33 tonn og har skuffestørrelse fra 5-7,5 m3. Storebror ZW550 har 
skuffekapasitet fra 7,5 til 10 m3 og veier 46-48 tonn.
På minigraversiden blir nå hele serien Zaxis-modeller komplettert 
i ny utgave med ZX14-3 supplert av 16-3 og 18-3-versjonene. 
Skuffekapasitetene er på henholdsvis 50, 70 og 90 liter. 
Motorytelsen på alle tre oppgis til å være den samme, nemlig 14,3 
hk.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Norgesdebut Glenn Mellegård med 
Norges aller første eksemplar av 
beltegraveren Kubota KX 057-4.
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MEF HAR ORDET

Finanskrisen – er den over?
Dnb`s konsernsjef Rune Bjerke avlyser finanskrisen.  Det er 
ganske enkelt å si det når man i egen bank har en bunnlinje etter 
skatt på 1,8 milliarder bare på de siste tre måneder.  
Det er meget bra at bankene igjen begynner å tjene penger, men 
å avlyse den oppståtte finans- og tillitskrise som har herjet Norge 
i mer enn ett år nå er for drøy kost og direkte ufint mot store 
deler av det hardt arbeidende næringsliv. Vi husker også godt at 
DnB og andre banker to ganger de senere år er blitt reddet av den 
norske stat og våre skattepenger. 

Store deler av næringslivet har fått økt sine rentemarginer stort, 
og sliter i forhold til bankene. De økte rentemarginene gjør at 
denne delen av næringslivet ikke får med seg den fulle effekten 
av Norges Banks rentesenkninger det siste året. Min henstilling 
er at Norges største bank bør vente med å avblåse finanskrisen 
til bankene igjen er banker og igjen konkurrerer med hverandre 
om kundene slik det øvrige næringslivet må. Samtidig må 
investeringslysten tilbake både i privatmarkedet og i næringslivet 
for øvrig.   

Det er en ønskedrøm å tro at kredittmarkedet er friskmeldt og 
at finanskrisen kan avblåses.  Mange bransjer og selskaper har 
fremdeles den hardeste tiden foran seg. For verftsindustrien, 
oljeutstyrsindustrien og store deler av BA-bransjen er min 
påstand at 2010 og 2011 vil bli langt hardere enn de årene vi har 
bak oss.
Det er av største viktighet for næringslivet at rentenivået 
framover blir holdt på et lavt forsvarlig nivå. Næringslivet 
er svært sårbart for renteøkninger. Renteøkninger nå vil gi 
oss svekket konkurranseevne, større kostnader og ikke minst 
forsterke pessimismen i næringslivet. Eksportindustrien må få 
anledning til å opprettholde sin konkurranseevne. Bedrifter, 
private investorer og offentlige etater må ha tro på framtiden slik 
at alle er villige til igjen å foreta sine investeringer.

Samferdselsløftet – kommer det?
I valgkampen ble vi pumpet ørene fulle av lovnader om 
storsatsing på samferdsel fra de mest toneangivende politikerne 
fra alle de største partiene i Norge. Både statsminister og 
samferdselsminister gikk ut med lovnader større enn vi noen 
gang har hørt før. Dette gir forventninger. Spesielt så lenge vi har 
en flertallsregjering og lavkonjunktur i næringslivet.  
Statsbudsjettet for 2010 kom den 13. oktober. Statsbudsjettet har 
en vekst på samferdsel på 23 prosent sammenlignet med 2009. 
Det er bra, men vi hadde forventet mer. Vi er skuffet over at 
det mangler nesten 1 milliard kroner på riksveginvesteringene i 
forhold til handlingsprogrammet til Nasjonal Transportplan 2010 
– 2013.

Regjeringen har handlingsrom større enn noen annen regjering 
har hatt. MEF vil selvsagt i tiden og årene framover følge også 
denne saken nøye og være pådriver for at løftene blir fulgt opp 
med reelle penger.
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KLEEMANN 
FOR EN GOD HVERDAG.

      Kleemann kombinerer prosess, kunnskap,
teknikk, kvalitet og god service.

www.wirtgen-group.comROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

Wirtgen Norway AS, Lersbrygga 7a, 3070 Sande i Vestfold, Norway
Tlf.: +47 33 78 66 00, Faks.: + 47 33 78 66 01
E.post: post@wirtgen.no - Hjemmeside: www.wirtgen.no

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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JURIDISK REGLER FOR KJØRE OG HVILETID

Ta utskrift og før på brudd, eventuelt før dette på diagramskiven.
Last ned data fra sjåførkortet hver måned eller lever inn 

diagramskiven for oppbevaring hos bileier

Pauser
Mer konkrete endringer som går direkte på oss som sjåfører, er 
kjøretiden som er blitt noe begrenset i løpet av en uke. Pausene 
som tidligere kunne deles opp i 3 x 15 minutter, kan nå bare deles 
opp i 15 + 30 minutter.

En pause regnes som en periode hvor sjåføren ikke må utføre 
annet arbeid eller kjøring. Som tidligere skal man etter en kjøring 
på 4,5 timer, ha en pause på minst 45 minutter, hvis man ikke 
påbegynner en hvil. Denne pausen kan også deles i de to nevnte 
periodene, som fordeles over en kjøreperiode på 4,5 timer.

Den første pausen skal vare minst 15 minutter og kan fritt 
plasseres i kjøreperioden. 

Den siste del av pausen skal vare minst 30 minutter og skal 
plasseres i siste del av kjøreperioden. 

Når det er avholdt en samlet pause på 45 minutter, startes 
beregning av en ny kjøreperiode.

Bare et lite tips: Uansett hvilken skriver du har, så husk på 
pauseknappen /tidsgruppevelgeren hver gang du stanser. Hvis 
ikke registrerer skriveren at du jobber med ett eller annet, selv om 
sover. 

Døgnhvil
En døgnhvil vil fortsatt i utgangspunktet være på 11 timer i løpet 
av en 24 timers periode, men kan reduseres til 9 timer 3 ganger 
i uken. I de nye reglene finnes det ikke krav om at forskjellen 
mellom de 9 og 11 timene, skal kompenseres slik som i dag.

En annen mulighet er å dele opp døgnhvilen, slik at man får 
en hviletidsperiode på minst 3 timer, og en hviletidsperiode på 
9 timer. Total hviletid blir da 12 timer. Perioden på 9 timer må 
komme til slutt, og den må være avsluttet innen 24 timer etter at 
arbeidstiden startet dagen før.

En normal døgnhvil på 11 timer kan nå også avbrytes inntil 2 

Den nye forskriften for kjøre- og hviletid ble gjort gjeldende fra 1. august 2008. Reglene gjelder for sjåfører 

som kjører godstransport med lastebil med totalvekt over 3,5 tonn. De nye reglene innfører krav til arbeids-

giver om registrering og kontroll for å sørge for at bestemmelsene blir fulgt.  De innfører også et ansvar hos 

oppdragsgivere, som skal medvirke til at reglene blir fulgt.  Sjåføren skal ha med diagramskiver for de siste 

28 dager, det skal og være med sjåførkort (dersom kjøring med digital fartsskriver).
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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.

ganger av andre aktiviteter i forbindelse med av- og på kjøring, 
dersom lastebilen transporteres av ferge eller tog.

Avbrytelsen kan maksimalt vare i til sammen 1 time, og det 
må være tilgang til seng eller liggeplass. (Her skal man ha tilgang 
til seng eller liggeplass). Legg merke til at det er kun en normal 
døgnhvil på 11 time denne muligheten gjelder. Kjører du med 
digital fartskriver, så husk å programmere skriveren på tog/ferge.

Dersom det er flere sjåfører på en bil, skal sjåførene ha avholdt 
en døgnhvil på minst 9 timer innen en periode på 30 timer etter en 
daglig eller ukentlig hvil.

Ukehvil 
Som med døgnhvilen er det også gjort endringer på ukehvilen.

En uke beregnes som tidligere fra mandag kl. 00.00 til søndag 
kl 24.00, og det skal senest holdes en ny ukehvil etter seks 24 
timers perioder, regnet fra slutten av siste ukehvil.

En ukehvil skal vare i minst 45 timer, mens en redusert ukehvil 
skal vare i minimum 24 timer.

Nytt er at to etterfølgende ukehviler ikke kan reduseres.
I løpet av 14 dager skal sjåføren holde minst to regulære 

ukehviler på 45 timer, eller eventuelt en regulær ukehvil på 45 
timer og en redusert ukehvil på minst 24 timer.

Det er ingen krav til hvor den reduserte døgnhvilen tas, bare 
føreren har tilfredsstillende sovemuligheter. Avholder man 
døgnhvil/ukehvil i et kjøretøy, skal det som tidligere være en køye 
og kjøretøyet skal stå i ro.

De resterende timer opp mot 45 timer, må kompenseres med en 
tilsvarende hvil. Den skal holdes samlet innen 3 uker etter utløpet 
av den uken nedsettelsen fant sted.

Denne kompensasjon skal dessuten holdes i forlengelse av en 
hviletid på minst 9 timer.

.
Unntak
Kjøretøyer som brukes i forbindelse med kloakkrensing, 
flomsikring, vann-, gass- og elektrisitetsforsyning, vedlikehold av 
og tilsyn med veier, innsamling og fjerning av husholdningsavfall, 
telegraf- og telefontjeneste, radio- og fjernsynskringkasting samt 
peiling av radio- eller fjernsynssendere eller -mottakere,

Det er dette unntaket som omhandler det som er mest aktuelt 
for entreprenører dette gjelder vedlikehold og tilsyn med veier, der 
kommer brøyting, salting/strøing og i tilegg massetransport til og 
frå vedlikeholdsanlegg.

Det er og andre typer transporter som er unntatt fra kjøre- og 
hvilebestemmelsene, dette er unntak som i liten grad påvirker 
entreprenørbransjen, disse unntakene finnes i foreskriften.

Opplæringskonsulent
I RUNE APNESETH

Norgeodesi AS

GL 522
2-fallslaser med Grade Match 
som automatisk finner det aktu- 
elle fallet mellom to punkter. 
Leveres med fjernkontroll, 
lasermottaker med høyde-
angivelse i millimeter og  
oppladbare batterier. 

Nye UTS med  
6Hz åpning  
for maskinstyring
Trimble UTS kan nå som den  
tidligere ATS brukes mot alle  
3D maskinkontrollsystemer  
uansett merke. 

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

www.norgeodesi.no

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

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

Trådløst gravemaskinsystem
fra Trimble

Alle priser er eks. mva.

oppladbare batterier.

23.500,-

eemaskinsystememaskinsyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyystemyyyyyyy

INTRODUKSJONS- 
RABATT ÷20% 
RING NÅ!
Spectra Precision DDS300  
gravemaskinsystem med  
lasermottaker. 

7.950,-

Alt i en koffert!
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Gruppen besto av 46 personer inkludert ledsagere som representerte 
medlemsbedrifter fra hele landet. Første post på programmet var 
en faglig samling hvor adm.dir. Trond Johannesen informerte om 
status i bransjen og blant MEF medlemmene, utfordringer og MEFs 
planer framover. 

I badebyene Portoroz og Piran sør i landet kunne man nyte 
sydentemperatur både til vanns og til lands. Her fra var det lagt 
opp utflukter til nabobyene Trieste i Italia og byene Porec og 

Rovinj i Kroatia. Slovenia er kjent for sine mange underjordiske 
grotter og det var derfor selvsagt med et besøk i den mest kjente; 
Postojnagrotten. 

Siste halvannen dag ble tilbragt i hovedstaden Ljubljana som 
blant annet er kjent for sine flotte broer over elven Ljubljanica. 
Avskjedsmiddagen ble inntatt på middelalderslottet ved den vakre 
innsjøen Bled som ligger en snau times busstur nord vest for 
Ljubljana.

Veterantreff 2009 i Slovenia
Årets samling for MEF og MGF veteraner gikk av stabelen  
i idylliske Slovenia i perioden 9. - 14. oktober.
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NYTT FRA REGIONENE

Region Øst
Oversikt over møter/kurs for medlemmer  
i Hedmark/Oppland: 
19.11.09 -  Kurs i Arbeidsvarsling, Rica Hotel Hamar (arbeid på vei)
27.11.09 -  Kurs Personalhåndtering, Honne, Biri (gratis for en deltaker fra hvert medlemsfirma i 

Hedmark og Oppland)
08.12.09 -  Medlemsmøte m/julelunsj, Rica Hotel Hamar og Kurs NS 3420(gratis for alle medl. i 

Hedmark og Oppland)
27.01.10 -  Medlemsmøte m/KS-kurs, Honne, Biri (gratis for alle medl. i Hedmark og Oppland)
02.02.10 - Kurs i Plan- og Bygningsloven, Honne, Biri,(gratis for en deltaker fra hvert 

medlemsfirma i Hedmark og Oppland)
11.-14.02.10 -  Årsmøte Hedmark/Oppland 2010, København, (Påmeldingsfrist 4.desember!)

MEF-skolen

Krøll med kursmateriell

Kurs i Grunnleggende stikking- og tegningsforståelse skulle være 
på Skaidi Hotell i Finnmark, en times kjøring fra Alta, 29. - 30. 
september 2009. På stikkingskursene er det først en dag med teori 
- deretter en dag med praksis.

All post som sendes nordover med Tollpost skal først innom 
Tromsø, deretter sendes det til Alta hvor det sorteres og sendes 
videre.

Men av og til skjer det litt krøll, for da vi skulle hente 
kursmateriellet i resepsjon viste det seg at et komplett sett med 
kursmateriell, faktisk var 20 eksemplar av en tegning og ca. 200 
tuber med rensemelk og shampo - kurs i grunnleggende hårvask - 
istedenfor stikking.

Overraskelsen var stor og kursholder ble ganske svett. Imidlertid 
klarte vi å holde det gående til materiellet var på plass i 12-tiden 
første kursdag.
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NYTT FRA REGIONENE

Region Midt

Rekrutteringsuke og medlemsmøter  
i Møre og Romsdal
 
OKAB Møre og Romsdal gjennomførte rekrutteringsuke i uke 42 hvor alle 
elevene fra VG1 bygg og anleggsteknikk ble invitert. Som tidligere år ble det 
arrangert prøvekjøring på Sunndalsøra, Molde, Ålesund og Ørsta. Totalt deltok 
det i overkant av 250 elever på de fire stedene. Bransjen og anleggsskolene var 
som vanlig meget behjelpelig med utstyr og instruktører så en stor takk til de 
involverte bedriftene og Solør og Borgund videregående skoler. I samband med 
rekrutteringsuka arrangerte også MEF medlemsmøter i Molde og Ålesund med 
stor deltakelse hvor temaene var rekruttering og spesialtransport.

Årsmøtene 
2010
Avdelingsstyrene har vedtatt 
tidspunkt for årsmøtene i 
2010. Sør- og Nord-Trøndelag 
arrangerer årsmøtet på Røros 
hotell og Møre og Romsdal på 
Rica Parken hotell i Ålesund 
12. – 14. februar.

Julemøter
De årlige julemøtene i 
regionen er fastsatt til følgende 
datoer: Ålesund 8. desember, 
Molde 9. desember, Steinkjer 
15. desember og Trondheim 
16. desember. Egen invitasjon 
med program for de ulike 
stedene vil bli utsendt senere.

Medlemsmøte i Trondheim
På medlemsmøtet i oktober var hovedtemaene forvaltningsreformen, arbeidskapital og forsikring. Det 
var meget godt oppmøte så temaene engasjerte tydeligvis medlemsbedriftene. Forvaltningsreformen 
medfører at fylkeskommunene overtar det ”øvrige riksvegnettet” i landet, det vil si alle riksvegene, 
med unntak av stamvegene som fortsatt blir statens ansvar. Reformen kan skape store utfordringer i 
hvordan fylkeskommunene vil prioritere veg i forhold til andre oppgaver som de har innenfor sine 
budsjett. Endre Rudolfsen som er ansvarlig for de ”gamle” og ”nye” fylkesvegene i Sør-Trøndelag 
fylke informerte om hvordan de ønsker å håndtere dette.

Nelly S. Maske fra Ernst & Young holdt et innlegg om viktigheten av likviditet, eller arbeidskapital, 
i bedriftene og brukte konkrete eksempler som hun hadde fra anleggsbransjen om hvor stort dette 
potensialet er i mange anleggsprosjekter.

Kurs i Norsk Standard 3420
 
MEF-skolen arrangerer 1-dags kurs i NS 3420 – anleggsdelen på 
Stjørdal 25. november. Kurset har fokus på del 1 fellesbestemmelser 
og del F grunnarbeider i den siste utgaven av standarden som kom 
høsten 2008. Ta kontakt med regionkontoret for påmelding.

Flere jenter prøvde seg som maskinkjører under 
rekrutteringsuka – kanskje får vi endelig flere jenter til 
bransjen!

Konsentrasjonen på topp 
– har vi en framtidig maskinkjører her?
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NYTT FRA REGIONENE

Region Midt
En noe uvanlig skoledag
Elevene ved VG1 i bygg- og anleggsfag ved Olav Duun videregående skole fikk en noe uvanlig skoledag i en 20-tonns gravemaskin og en 
16-tonns hjullaster. Praksisdagen var et samarbeid mellom Olav Duun videregående skole, tre lokale entreprenører og OKAB. Her fikk elevene, 
med sterk fokus på sikkerhet, prøve maskinene under kyndig instruksjon fra maskinførere, og for mange var det første gang de satt bak spakene 
på så store maskiner. Foto: Øystein Bjorøy
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NYTT FRA REGIONENE

Region Nord
Erfaringsutveksling
MEF og Statens vegvesen har etablert et leverandørutviklingsprogram 
med sikte på å teste ut ulike former for kontrakts- og 
samarbeidsmodeller.
Det overordnede målet er å heve kompetansen i bransjen og 
øke konkurransen om oppdrag. Prosjektet er finansiert gjennom 
Innovasjon Norge. 

Prosjektet har kartlagt hvilke kontraktstyper/entrepriseformer SVV 
benytter i dag. Dette gjelder også bruken av totalentrepriser, på 
hvilke prosjekttyper og i hvilken form en ønsker å benytte dette. 
Innspill/høring er viktig for å ha en dialog med bransjen om fordeler 
(gevinster) ved å anvende ulike entrepriseformer. Hovedmålet med 
dette er å bidra til at kontakter utformes slik at disse er mer tilpasset 
strukturen i bransjen og derigjennom bidrar til å øke konkurransen i 
prosjektene.

Følgende elementer inngår i prosjektet:
-  Erfaringsinnhenting i etaten om bruk av ulike kontraktsformer og 

størrelser. 
-  Vurdering av kontraktsgrunnlagenes kompleksitet i forhold til 

størrelse på prosjektene, samt samspillet mellom entreprenør/
SVV. 

-  Utgangspunktet for SVV er at prosesskoden skal anvendes ved 
bygging av riksveg/fylkesveger.

-  Avklaring av om, og på hvilke prosjekttyper en vil kunne avvike 
fra denne. 

-  Vurdering av dokumentasjonskravene (spesifikasjon) særlig med 
henblikk på sluttdokumentasjonenes form og innhold 

-  Vurdering av EK-kravet og bankgarantikrav 

-  Bruk av målpriskontrakter og incitamentsmodeller, herunder 
ulik partnering-modeller. Viktig for et slikt delprosjekt er å 
gjennomføre en konferanse for begrepsavklaring og drøfting av 
ulike type incitamentsstrukturer som: 

 - Økonomi 
 - HMS 
 - H-verdi 
 Bruk av arbeidsfellesskap er også et element som bør trekkes inn 
i programmet. Arbeidsfellesskap har fram til nå først og fremst 
vært brukt av større selskaper, men er nå tatt i bruk også av 
mindre. Arbeidsfellesskap har vært sett på som et viktig instrument 
for at mindre bedrifter kan vinne større kontrakter. Dersom 
arbeidsfellesskap skal kunne bli et virkemiddel, må bedriftene skolere 
seg på hvordan denne type samarbeidsmodeller virker i praksis. 
Det etableres et kursopplegg med arbeidstittel ”Arbeidsfellesskap i 
praksis” med sikte på å gi deltakerne en grundig innføring i prosessen 
med å etablere slike konstellasjoner og hva som er viktige fordeler/
ulemper ved modellene. 

Forprosjektet skal munne ut i forslag til pilotprosjekt som skal teste ut 
ulike arbeidsmodeller og kontraktstyper, samt krav til dokumentasjon 
og incitamentsstrukturer. 

Med utgangspunkt i erfaringene gjort så langt, ble det gjennomført 
en konferanse fredag 13. november i Tromsø med presentasjoner og 
erfaringsutvekslinger fra flere ulike instanser, blant annet sjeføkonom 
Stein Gunnes fra MEF, utbygningssjef Stein Johnny Johansen fra 
Statens vegvesen, Bjørnar Steffensen fra Nord Salten Vegdrift AF, 
Roger Moe representant AF Kveøyforbindelsen og AF RV 867 
Samamoan-Ervik og regionsjef Per-Erik Markstrøm fra ME Sverige.

MESSER OG KONFERANSER 2009
2009
 
13.-17 november: Skogavdelingens 
temadager
Grand Hotel Oslo
Arr. MEF avd. Skog

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

3.-4. desember: Skift- og nattarbeideren
Oslo Kongressenter
Arr: Confex Norge AS 

2010

19. - 21. januar: Anleggsdagene 
Gardermoen

4. – 5. mars: Avfallsdagene
Holmekollen Park Hotel 

19. – 24. april: Bauma
München

4. – 6. juni: MEFA 2010 
Stavanger  

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

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

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

Region Vest
FB Maskin AS 25 år
 
Markeringen av jubileet ble holdt med de ansatte på 
Aboard Kystopplevelser i Os ved Bergen.

Meget gunstige priser nå på grunn av gunstig valuta. 
Traktor og Tilhenger +++

Flere større nyere traktor på Tjelta nå!
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- uten prestasjonsangst!

Optimal geometri med “pappegøyenebb”.



STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Nedgang for bygg og anlegg

Skogsmaskinindeksen

Grunnarabeid/bygging av veger og jernbaner

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks

For bedriftene i bygge- og anleggsbransjen gikk 

omsetningen ned med 17,3 milliarder kroner i 

første halvår 2009 sammenlignet med første 

halvår 2008.

Dette tilsvarer en nedgang på 12 prosent.
Det ble totalt omsatt for 129,5 milliarder kroner innenfor 
bygge- og anleggsvirksomheten første halvår 2009. Alle 
næringshovedgruppene hadde nedgang i omsetningen i denne 
perioden. Størst nedgang hadde bedriftene som driver med 
oppføring av bygninger, med 17 prosent. Omsetningen i 
anleggsvirksomheten var 10 prosent lavere i første halvår i år 
sammenlignet med samme periode i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen for 3. termin (mai og juni) i 2009 var 13 
prosent lavere enn for 3. termin året før, for hele bygge- og 
anleggsnæringen sett under ett.

Kilde: SSB

Anleggsmaskinindeksen
Endringen fra august til september skyldes i hovedsak små 
endringer i drivstoffpris, delepris og pengemarkedsrente.

Anleggsmaskinindeksen

ANLEGGSMASKINEN 11-0923
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MEF-AKTØREN JØRGEN ØDEGAARD

Navn I Jørgen Ødegaard
Firma I Jørgen Ødegaard AS
Antall ansatte I 1

OPPSTART
TO

Jørgen Ødegaard (62) tilhører gruppen av veteraner 

blant dagens norske skogsentreprenører som var 

med da skogeierforeningene fortsatt drev hogst 

med egne maskiner. Og for noen år siden var han 

bare et par-tre minutter unna merkekravet i sin 

klasse i Birkebeinerrennet.

Jørgen Ødegaard startet opp med 
hogst i Glommen skogeierfore-
ning allerede i 1972, altså for 37 
år siden, og har etterpå vært med 
på det som måtte finnes av opp- 
og nedturer i norsk skogsnæring. 
På den tida han debuterte i sko-
gen var det vanlig at skogeierfo-
reninger selv eide og drev hogst 
med egne maskiner med fast 
ansatte maskinførere.
- Jeg var ansatt som maskinfører 
hos Glommen helt til 1984, da 
foreningen bestemte seg for å 
kvitte seg med alle maskiner og i 
stedet overlate hogsten til skog-
sentreprenører med egne maski-
ner. Følgelig kjøpte fast ansatte 
maskiner fra foreningen og star-
tet opp igjen på egen hånd med 
entreprenørkontrakter i ryggen. 
Mange norske skogentreprenører 
er kommet i gang som selvsten-
dige bedrifter på denne måten, 
sier Jørgen Ødegaard.
Selv er han altså en av dem.
- Oppdragene økt på etter hvert. 

På det meste drev vi med fem-
seks ansatte fordelt på to lag og 
flere maskiner. Men fra midt på 
1990-tallet gikk det av forskjel-
lige årsaker gradvis dårligere, 
og driften måtte innskrenkes. 
Jeg holdt vel på litt for mye med 
andre ting enn bare hogst, så jeg 
har nok bare meg selv å skylde 
på, vedgår Jørgen Ødegaard.
Etter den tid har han drevet som 
et rent enmannsforetak i AS-for-
matet, og klarer seg godt på det 
med de veldige skogområdene 
øst for Glomma mellom Kongs-
vinger i sør og Tynset i nord som 
yttergrenser.
- Glommen er fortsatt eneste 
arbeidsgiver, og jeg har bare én 
hogstmaskin i drift. Behovene 
for uttransport av virke med 
lassbærer og fører dekkes inn 
ved innleie, sier Ødegaard.
62-åringen husker godt den aller 
første hogstmaskinen han eide 
selv.
- En Valmet 902, som var gan-

MED

GREP

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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ske annerledes enn konseptet 
hogstmaskinene er bygget opp 
rundt i dag. Dette var en såkalt 
to-greper og var basert på et 
lassbærer-chassis. Krana var 
spesielt kraftig og var påmontert 
et felleaggregat med sagfunksjon 
og en slags saks.
Saga arbeidet på langt nær så 
hurtig som dagens moderne 
sager, og ble stoppet da det sto 
igjen rundt ti cm av stammen før 
sakseanordningen tok over.
- Saksa klippet over de siste 
centimeterne. Prinsippet var å 
unngå oppsprekking av stokken 
fordi saga ikke klarte å skjære av 
alt raskt nok, forklarer Ødegaard.
Neste steg var å anbringe stok-
ken med alt tilbehør på kviste-
bordet ved hjelp av den samme 
krana. Bordet var utstyrt med 
lengdemåler, hadde et sett kniver 
i en ende og en annen type sage-
innretning i den andre enden.
- To hydrauliske matervalser 
skjøv stokken langs kvistekni-

vene før lengdemåling og til 
slutt forbi saga som kappet det 
hele opp i passende lengder, sier 
Jørgen Ødegaard. 
Av andre nå utgåtte maskinmer-
ker for bruk i skogen på den tida 
husker han for eksempel Øsa 
og Kockum. Mens merker som 
Valmet og Rottne var brukbart 
etablert blant dagens maskinpro-
dusenter.
- Men jeg har holdt meg til Val-
met etterpå, og ser ingen grunn 
til å skifte til et annet merke. For 
tida har jeg en 911 hogstmaskin 
med et middels stort aggregat 
som brukes til så vel sluttavvirk-
ning, tynning og kvisting.
Dagens markedssituasjon er i 
Jørgen Ødegaards øyne ikke 
spesielt mørk, selv om tømmer-
prisene ikke har vært all verden 

de seneste tida.
- Jeg har til de grader vært med 
på opp- og nedturer gjennom 
årene, og synes ikke dagens 
situasjon er like ille som enkelte 
perioder bransjen har kjempet 
seg ut av tidligere. Det vil alltid 
gå opp og ned. Fortsatt dårlige 
priser på massevirke med til-
svarende negativ innvirkning på 
sagtømmerprisen, gjør at mange 
skogeiere sikkert kvier seg for 
å hogge. For egen del er ikke 
situasjonen verre enn at den er til 
å hanskes med.
Når Ødegaard ikke er å finne i 
hytta på en hogstmaskin, er han 
opptatt med jakt og friluftsliv.
- Men selv under reinjakta mel-
lom 20. august og 20. september 
får ikke skogsmaskinen hvile, 
for jeg jakter bare i helgene, 

og helst i fjellområdene sør for 
Rondane mellom Østerdalen og 
Gudbrandsdalen. All gåingen er 
fin trening til neste Birkebeiner-
renn mellom Rena og Lilleham-
mer.
Der deltok han for først gang i 
1980, men interessen dabbet av 
etter hvert.
- Men så begynte sønnen min å 
gå rennet, og det dro meg med 
tilbake til skiløypa. Bestetida 
så langt er på 4 timer 8 minut-
ter. Målet er å komme innenfor 
merkekravet i min klasse. For 
noen år siden kom jeg i mål bare 
3 minutter for sent, så det er 
fortsatt håp.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

 Eksempel på Jørgen 
Ødegaards aller første 

skogsmaskin, to-greperen 
Valmet 902 med eget 

kvistebord (Foto: Komatsu 
Forest AS)  

www.botneskilt.no

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

TOTALLEVERANDØR AV BILSPERRER
OG BOMMER



ANLEGGSMASKINEN 11-0926

MEF avdeling Oslo/Akershus har arrangert Oslo-konferansen i en 
årrekke, og årets konferanse dreide seg altså om veiutbygging i Oslo-
regionen – og ikke minst mangelen på dette.  Et 70-talls fremmøtte 
deltakere fikk blant annet høre den tidligere lederen av Stortingets 
transportkomité, Fremskrittspartiets Per Sandberg, som engasjert slaktet 
omfanget av og hastigheten på utbyggingen av infrastruktur i regionen. 

Trist som faen
Sandberg, som gikk av som leder av Transportkomiteen etter høstens 
valg for å bli leder av Justiskomiteen i stedet, viste et fremdeles 
brennende engasjement for samferdsel. Han etterlyste større ambisjoner i 
veiutbyggingen.

– Det har blitt politisk ukorrekt å snakke om veibygging i Norge. Selv 
veivesenet her i landet snakker om kollektivtrafikk, noe som selvfølgelig 
også er viktig. Men når vi vet at vi har hatt, og fortsatt kommer til å ha, 
en enorm trafikkvekst og befolkningsvekst, så hjelper det ikke lenger 
med små bevilgninger til veier. Både NTP-en som ble vedtatt i sommer 
og neste års statsbudsjett gjør meg ”trist som faen”, for å bruke tittelen 
på en ganske kjent bok. Vi kommer ikke videre med dette tempoet, og 
det enorme etterslepet på veinettet vil spise opp alle nye bevilgninger og 
tiltak, sa han til en lydhør forsamling.

– Det er ikke noe problem å bygge seg ut av de trafikale problemene 
i Oslo, hvis man bare vil. Se på en by som Tokyo, som har bortimot 40 
millioner innbyggere. Der bygger de jernbane, vei og kollektivtrafikk i 
flere etasjer. Foreslår man noe slik i Norge så blir man latterliggjort og 
fremstilt som en komiker. Forslaget som nylig ble lansert om å bygge en 
busstrasé i høyden på Ring 3 i Oslo ble for eksempel ”sabla” ned. 

Veiplaner
Knut Gløersen fra Statens vegvesen fulgte opp med å fortelle om de store 
veiprosjektene som er på trappene i Oslo-området, og om noen som er 

under utredning. Ikke minst ble den såkalte E18 Vestkorridoren, som 
Gløersen selv er prosjektleder for, omtalt.

– Vi arbeider med to prinsippløsninger for ny E18, hvor den ene er en 
ren utvidelse av dagens vei fra fire til seks felt og den andre er en helt ny 
4-feltsvei, som i stor grad vil gå i tunnel, i tillegg til dagens vei som vil 
fungere som ”hovedsamlevei” med fire felter. Begge alternativer omfatter 
dessuten et høystandard kollektivfelt og gjennomgående gang- og 
sykkelvei.  Håpet er at vi kan sette i gang byggingen i 2013-14, fortalte 
Gløersen.

Blant planene som foreligger, men som ligger noe frem i tid, er 
Manglerudtunnelen og Mosseveitunnelen. Veivesenets konklusjon er at 
Manglerudtunnel vil bli prioritert, med målsetting om oppstart i 2015, 
mens Mosseveien (igjen) blir skjøvet frem i tid. Den mest realistiske 
planen for ny Mossevei, ifølge Gløersen, er en tunnel med én fil til bil og 
én kollektivfil i hver retning. 

Nordisk triangel
Samfunnskontakt i NAF region Oslofjord, Arild Biering, holdt deretter et 
innlegg om veinettet gjennom Østfold og Akershus, og da først og fremst 
akilleshælen E18 fra Vinterbro til Retvedt.

– E18 er en kolossalt viktig vei for nasjonen. Den er en del av det 
nordiske triangel, som går mellom Oslo, København og Stockholm. 
E18 står for en fjerdedel av all transport på vei inn og ut av Norge, 
mens E6 står for 50 prosent. Når det gjelder E6 har utbyggingen der 
vært en ordentlig ”gladsak”, hvis man ser bort fra bompengene, sa han.  
Utbyggingen av E18 har derimot ikke gått like smertefritt. På grunn av 
kommunal uenighet om aktuelle trasévalg står strekningen Vinterbro-
Retvedt igjen.

– Vi får snart en sammenhengende motorvei på E18 fra riksgrensen og 
innover til Oslo, men den stopper opp ved fylkesgrensen til Akershus.. Vi 
kan da ikke stoppe veiutbyggingen på denne måten, sa han oppgitt.

VEIUTBYGGING PÅ 
SPAREBLUSS
Hvorfor går det egentlig så tregt med 

veiutbyggingen i Oslo-regionen? Hvilke 

nye prosjekter er på gang og hvilke er 

skjøvet videre ut i horisonten? Dette var 

noe av det som ble behandlet på den 

årlige Oslo-konferansen i regi av Maski-

nentreprenørenes Forbund (MEF).

Engasjert Per Sandberg slaktet veiutbyggingen 
i Oslo-området.
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State of the art
Nord-Norges største entreprenør, Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), 
var representert på konferansen ved prosjektdirektør Frode Nilsen. 
Selskapet er blant annet kjent for sine tunnelprosjekter, og har fått en 
del oppmerksomhet den siste tiden for å ha sikret seg en stor kontrakt 
på bygging av kloakktunneler Hong Kong.  I motsetning til det mange 
ser ut til å mene, er Norge ifølge Nilsen i verdenstoppen når det gjelder 
tunneldrift.

– Når det gjelder å utvikle og ta i bruk ny teknologi er vi i fremste 
rekke, og norsk tunnelteknologi regnes ofte som ”state of the art”.  Det er 
derfor LNS går ut i verden og tar på oss slike prosjekter, fortalte han. 

Må ta grep
Til slutt snakket førsteamanuensis Knut Boge ved Høgskolen i Oslo om 
sammenhengen mellom offentlig transport og biltrafikken i Oslo.  

– Oslo er navet i det norske samferdselssystemet, og hele 25 
prosent av bilparken i Norge er lokalisert i Oslo og Akershus. Det er 
klart størst potensial for å oppnå redusert biltrafikk ved å investere i 
kollektivtransport. Også samfunnsøkonomisk er det fornuftig at man 
får flest mulig til mennesker til å kjøre kollektivt.  Likevel må vi si ”ja 
takk begge deler”, til både god kollektivtrafikk og et godt utbygd veinett. 
Grepene må tas de nærmeste årene dersom befolknings- og trafikkveksten 
i Oslo og Akershus skal kunne håndteres på en bærekraftig måte. Vi må 
unngå gjentagelser av 1960-, 1970- og 1980-årenes feil, sa han.

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt ledet av Aslak Bonde, 
hvor alle fem foredragsholdere, samt styreleder for MEF avdeling Oslo/
Akershus Trond Øiseth, deltok.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Paneldebatt Trond Øiseth (MEF), Knut Gløersen (Statens vegvesen), Arild Biering (NAF), Frode Nilsen (Leonhard Nilsen & Sønner AS),  
Per Sandberg (FrP) og Knut Boge (Høgskolen i Oslo) debatterte samferdsel i Oslo og Akershus.
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Subaru Forester er en bil som fortjener å få jobbe med en dieselmotor om bord. Nå er den japanske 

firehjulstrekkeren virkelig blitt en komplett bil, og samtidig en alvorlig trussel mot de øvrige 

konkurrentene i folkeSUV-segmentet.

FORNUFTIGE

FORESTER

Pris testeat modell: kr. 429.400
Motor: 2,0 l 4 syl boxer DOHC 16V 
147 hk/350 Nm
Nyttelast/totaltvekt: 500/2050 kg
Tilhengervekt m/brems: 2.000 kg
0-100/toppfart: 10,4 sek/186 km/t
Forbruk: 7,4/6,4/5,9 liter/100 km 
(by/blandet/landevei)

MÅNEDENS BIL SUBARU FORESTER 2.0D

Skreddersydd for sveising
Sveisehjelmprodusenten Sperian er klar med en ny serie 
skreddersydde hjelmer kalt Optrel p500. Ved hjelp av sju varianter 
av utskiftbare sidebeskyttere kan sveisere tilpasse hjelmene 
etter egen smak og gjøre dem enda mer personlig, heter det i en 
pressemelding. Ifølge produsenten er det en stor fordel at sveisere 
alltid har sin egen og lett gjenkjennelige hjelm klar til bruk. Tilfeldig 
anvendelse av andres sveisehjelmer kan lett føre til unnasluntring med 
innjusteringene til den enkeltes behov, heter det.



ANLEGGSMASKINEN 11-0929

Boxer-dieselen ble et alternativ til 
bensinmotor i Forester da bilen 
kom i ny utgave for ikke lenge 
siden. Motoren ble riktig nok 
introdusert for første gang i Out-
back i fjor høst. Anleggsmaskinen 
var blant de aller første i Norge 
som fikk prøvekjørt og skrevet 
om boxerdieselen i praktisk bruk, 
og da i kombinasjon med en fem 
trinns manuell girkasse. Vi be-
merket den gang at det krevdes en 
del trening på igangkjøring uten 
å kvele motoren fordi den hadde 
uvant lavt dreiemoment på de 
aller laveste turtallene.

Motorspesifikasjonene er de 
samme i Forester, men bilen har 
fått en helt ny sekstrinns manuell 
girkasse med en mye lavere ut-
veksling for første giret. Og med 
det er alle antydninger til slike 
nykker forsvunnet. På oss virker 
det som om kombinasjonen fire 
sylindre 147 hk, 350 Nm og seks 
gir er det beste Subaru kunne 
finne på for å konkurrere på like 
vilkår i en klasse der alle bilpro-
dusenter med respekt for seg selv 
har en sterk modell i markedet.

Utvendig er ikke forskjellene 
særlig store i forhold til forrige 
modell. Mange mener Subaru 
holder fast vedet litt modalt og 
uspennende design, men vi aner 

linjer med litt mer løssluppen stil 
her. Særlig viser fronten aggres-
sive takter. Altfor store design-
messige utskeielser er ikke alltid 
av det gode heller. For mange 
motenykker har lett for å komme 
til kort mot det klassiske når biler 
senere skal omsettes på brukt-
markedet. Vi har en viss tro på at 
Subaru fører en fornuftig politikk 
akkurat på dette området.

Setene har utmerket støtte alle 
veier, og mer enn nok av innstil-
linger sammen med justeringsmu-
ligheter av ratt både ut, inn, opp 
og ned. Her er det umulig ikke å 
finne den korrekte kjørestillingen. 
Sikten rundt om er førsteklasses 
gjennom store vindusflater og 
forbi lave nakkestøtter. Avstanden 
fra forsetene til frontruta er min-
dre enn vi er vant med i biler som 
dette. Kupeen oppleves som stor 
og romslig med mye lys gjennom 
de nevnte store vindusåpningene. 
Baki er benplassen mer enn god 
nok, og sammen med 450 liter til 
bagasjen aller lengst bak er plass-
utnyttelsen veldig bra til å være i 
den såkalte folkeSUV-klassen.

Dashbordet har klassisk og 
moderne design, men er ispedd 
litt for mye plastdetaljer etter 
vår smak. Likevel ikke like mye 
som hos mange andre konkur-

renter. Og Subaru har innsett alle 
de sikkerhetsmessige ulempene 
med kombinerte info/berørings-
skjermer med radio/CD/naviga-
sjonsoppsett, og presenterer ved 
hver oppstart en skriftlig advarsel 
mot å betjene noe av dette under 
kjøring. Bra!  

På veien oppleves Forester 
som særdeles forutsigbar, stø-
dig og balansert, uten at vi med 
sikkerhet kan forklare hvorfor. 
Konstant firehjulsdrift er selvsagt 
med og gjør sitt. Subaru selv viser 
til vibrasjonsfri boxermotor, lavt 
tyngdepunkt og symmetrisk lay-
out på drivverket som hovedårsak 
til de gode kjøreegenskapene. 
Styringen melder etter vår me-
ning litt for lite tilbake om hva 
hjulene foretar seg i forhold til 
underlaget, men er nøytral og helt 
upåvirket av slag eller ujevn vei-
bane. Fjæringen kan til tider virke 
litt for myk. Under passering av 
litt skarpe fartshumper syntes vi 
å registrere et og annet skvettent 
utslag i bakhjulsopphenget. Men 
bevares, i forhold til komforten er 
disse tingene kun pirkefaktorer. 
I øvelsen innvendig støy skårer 
Forester toppkarakter. Motor og 
dekk mot asfalt er knapt hørbart. 
Kun litt vindsus avslører at bilen i 
det hele tatt er i bevegelse på mot-

orvei. Motoren er svært akselera-
sjonsvillig og i tillegg svært seig 
ved rasjonell bruk av girspaken. 
Under 1.500 omdreininger er det 
smått med bunndrag å hente, men 
fra 1.700 og oppover tar moment-
kurven av nesten vertikalt opp til 
rundt 2.200, for så å deise bratt 
nedover igjen fra 2.400 o/min. 
Motoren leverer mest økonomi 
rundt 1.800 omdreininger, og vi 
leste av 0,60 liter per mil i forbruk 
på indikatoren i jevn motorvei-
hastighet.

Det er lite som minner om 
overdådighet inne i en Subaru 
Forester. Medpassasjeren savnet 
koppholdere for dem som sitter 
foran, men rapporterte ellers om 
høy trivselsfaktor inne i bilen.

Diesel-Forester leveres i tre 
utstyrsvarianter, alle med manuell 
girkasse. Vår testbil var gjevest 
ustyrt og følgelig dyrest, men 
også rimeligste modell omfatter 
basisutstyret som tilfører Forester 
de egenskapene vi opplevde 
på veien. Prisene begynner på 
379.400 kroner. Automatkasse 
leveres kun sammen med bensin-
motor.  

Tekst og foto
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Grindex til Turoteknikk
Det norskeide spesialfirmaet Turoteknikk AS fikk fra 1. august eksklusiv rett til å drive 
salg og service i Norge av Grindex lense- og slampumpesortiment. Firmaet har fra før 
lang erfaring innen pumper og pumpesystemer, heter det i en pressemelding fra Jan-Erik 
Mathiesen i Turoteknikk. Grindex har siden 1960 produsert over 300.000 pumper i Sverige. 
Utleiefirmaer, anleggsbedrifter og gruver er blant de største kundegruppene. Turoteknikk har 
hovedkontor på Slependen utenfor Oslo og egne firmaer i Kristiansand og Trondheim der 
det også utføres service og reparasjoner, med alternativt direkte utrykning til brukerstedet. 
Innbytte, delesalg og prosjekteringsbistand inngår i virksomheten.



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
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Den nye veiforbindelsen 
vil gå mellom kommunene 
Karmøy, Haugesund og Tysvær 
i Rogaland, og omfatter ett 
nytt samband fra øst til vest og 
ett nytt samband fra nord til 
sør, som sammen vil arte seg 
som en stor T (riktignok opp-
ned) på kartet – derav navnet. 
T-forbindelsen vil være av stor 
betydning for hele regionen, og 

med en total kontraktssum på 
drøye 1,4 milliarder kroner er 
det også det største prosjektet 
noensinne i Rogaland. Hele 
prosjektet skal være ferdigstilt 
i 2013. 
 
Største kontrakt 
Karmøy-bedriften Vassbakk & 
Stol er en av landets største rene 
maskinentreprenører. Selskapet, 

som har 350 ansatte og omsatte 
for 810 millioner kroner i 
2008, driver hovedsakelig 
med masseforflytting, grave- 
og sprengningsarbeider. 
Relativt store kontrakter er 
ikke ukjent for Vassbakk & 
Stol, men underentreprisen på 
T-forbindelsen er likevel den 
største kontrakten selskapet 
noen gang har fått. 
– Det har vært stort fokus på 
dette prosjektet i lokalmiljøet 
i veldig mange år. Den nye 
veiforbindelsen vil knytte 
Karmøy sammen med fastlandet 
på en langt bedre måte enn 
i dag, og vi får avløst det 

eksisterende trafikknettet, ikke 
minst riksvei 47 over Nord-
Karmøy, som i dag er blant 
de mest trafikkerte veiene i 
Rogaland. Med en kontraktssum 
på ca. 140 millioner kroner 
(eks. mva.) er dette den største 
enkeltkontrakten vi har hatt 
noen gang, forteller anleggsleder 
hos Vassbakk & Stol, Erik 
Nistad Nesse. 
– Vi har ansvaret for stort sett 
alt arbeid i dagen, med andre 
ord det som ikke dreier seg om 
tunnelvirksomhet. Det betyr 
blant annet graving, sprengning, 
fylling, rensk, sikring, og 
oppbygging av ny vei, men ikke 

MÅNEDENS PROSJEKT T-FORBINDELSEN

I mer enn 20 år har Karmøy kommune jobbet for å få realisert den såkalte 

T-forbindelsen. I september i år var det endelig byggestart for det nye 

veisambandet, som vil knytte Haugesund-regionen bedre sammen og avlaste 

eksisterende veier. AF Gruppen er hovedentreprenør for gigantprosjektet, mens 

lokale Vassbakk & Stol er den største underentreprenøren.

ROGALANDS 

STØRSTE PROS
I GANG
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JEKT 
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asfaltering. Vi skal bygge opp 
alle nye veistrekninger frem til 
asfaltering, også i tunnelene. 
I tillegg har vi alle grøftene, 
altså legging VA-rør og diverse 
kabler, både i og utenfor 
tunnelene. 
 
Tunneler 
Øst-vest-delen av den nye 
veiforbindelsen er ca. 10,8 
kilometer lang og går fra E39 
ved Mjåsund i Tysvær kommune 
til riksvei 47 ved Håvik i 

Karmøy kommune. Nesten åtte 
kilometer av denne strekningen 
blir to sammenhengende 
undersjøiske tunneler under 
Førresfjorden og Karmsundet, 
sammen kalt Karmøytunnelen.  
Den nye forbindelsen fra nord til 
sør er på ca. 9,1 kilometer og går 
frå Fosen i Karmøy kommune 
til E 134 ved Raglamyr i 
Haugesund kommune. Denne 
strekningen får tre tunneler på 
til sammen over to kilometer. 
(Den siste delen av strekningen, 

fra Tuastad til Raglamyr, som 
inneholder to av disse tunnelene, 
er ikke en del av den første 
entreprisen). Vassbakk og Stol 
har ikke selve tunnelarbeidene, 
men de er ansvarlige for alt 
frem til selve tunnelboringen. 
Arbeidene begynte først i 
september i år, men allerede 
har imponerende mye skjedd på 
prosjektet.

– Vi er nå ferdige med alle 
forskjæringene til tunnelene. 
De vil si at vi har ryddet, 

gravd og sprengt bort alt 
som skal til for at man skal 
kunne begynne å sprenge alle 
tre tunnelløpene. På Fosen 
har AF begynt å bore tunnel 
allerede og førstkommende 
fredag skal de begynne å bore 
tunnelen på Mjåsund-siden.  
Bare her på Håvik har vi på 
halvannen måned sprengt bort 
ca. 90.000 kubikkmeter masser.  
Mesteparten av disse massene 
benyttes til å fylle ut litt av sjøen 
i Karmsundet, for å opparbeide 

Kraftig  Anleggsleder Erik Nistad Nesse ved en av Vassbakk & Stols mange maskiner.

MÅNEDENS PROSJEKT T-FORBINDELSEN
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nytt land, som Norsk Hydro skal 
benytte til lagerområde, forteller 
Nesse.

Underjordisk rundkjøring 
En spesiell kuriositet med 
dette prosjektet, rent bortsett 
fra at det er Rogalands største 
prosjekt noensinne, er at det 
skal etableres en underjordisk 
rundkjøring, der de to 
veisambandene møtes – altså 
selve T-krysset.

– De to nye veistrekningene 

vil møtes i et kryss ved Fosen 
i Karmøy kommune, og dette 
krysset er planlagt som en 
rundkjøring inne i fjellet. 
Rundkjøringen, som vil ligge ca. 
100 meter under jordoverflaten 
på Fosen og 60 meter under 
havoverflaten, blir 60 meter i 
diameter og litt av en attraksjon, 
forsikrer Nesse.  

Gigantisk spleiselag
Hele T-forbindelsen, som har en 
antatt kostnad på 1,4 milliarder 

2008-kroner, er delt inn i fem 
separate entrepriser. Foreløpig 
er det kun første entreprise som 
er i gang, med en kontraktssum 
på 878,2 millioner kroner. Den 
første delen er veistrekningen 
Håvik-Mjåsund-Tuastad.  Neste 
entreprise, som etter planen 
blir lyst ut første halvdel av 
2010, er strekningen Tuastad-
Raglamyr, som fullfører T-en. 
De øvrige tre entreprisene dreier 
seg om elektriske installasjoner, 
trafikkstyring, støytiltak og 

impulsventilatorer i tunnelen. 
Hele prosjektet gjennomføres 
som et gedigent spleiselag. 
Milliardkostnadene skal 
finansieres ved en kombinasjon 
av statlige midler, kommunale 
tilskudd og forskudd, 
bompenger, samt garantibeløp 
fra Rogaland fylkeskommune og 
Karmøy kommune.

Tyngde 
På et prosjekt i denne 
størrelsesorden er det mye å 

Forskjæring  Her har Vassbakk & Stol gjort alt klart til å begynne og bore tunnel. Menneskene på toppen viser størrelsen.
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ta hensyn til. For Vassbakk & 
Stol er logistikken den største 
utfordringen.

– Bortsett fra at dette er den 
største kontrakten vi har hatt, 
er prosjektet som sådan ikke så 
veldig spesielt for vår del. Den 
største utfordringen er å drive 
et prosjekt på tre forskjellige 
steder samtidig; det å følge 
opp alle stedene på én gang 
og se helheten i fremdriften 
av alle tre delprosjektene hele 
tiden. Det er også svært korte 

tidsfrister her, og i løpet av ett 
års tid skal veldig mye være 
ferdig. Man skal ha litt tyngde 
for å kunne ta en slik jobb, sier 
Nesse.

– Samtidig er det litt spesielt 
i Hellevik, der vi skal fylle ut 
80.000 kubikkmeter masser i 
sjøen slik at veien kan fortsette 
i dagen der tunnelen kommer 
ut.  Med alle løsmassene i 
sjøbunnen blir det fare for 
utglidninger. Dette er selvsagt 
vel ivaretatt i prosjekteringen, 

men det innebærer en del 
spesielle kontrollmålinger 
og krav som må følges, som 
for eksempel kontroll med 
poretrykk og eventuelle 
setninger. Under utfyllingen 
skal massene dessuten hvile 
en stund etter bestemte 
kotehøyder, før man fyller på 
videre. 

– En annen utfordring er 
det å jobbe langs eksisterende 
veier hele tiden. Spesielt 
trafikkavvikling på Fosen-

siden er ganske utfordrende. 
Der blir det en del forskjellige 
veiomlegginger, men i tett 
dialog med vegvesenet skal det 
nok gå bra. Vegvesenet har for 
øvrig strenge krav til HMS og 
KS, men vi har jo bygd for dem 
en god del ganger tidligere, så 
det er vi vant til, avslutter han.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

Grøfter Vassbakk & Stol har 
ansvaret for alle grøftene i 
denne første entreprisen. 

MÅNEDENS PROSJEKT T-FORBINDELSEN
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PROFILEN

Navn I Arnt Rønning
Alder I 56
Bosted I Oslo
Aktuell I Har meldt Oslo Vei AS inn i MEF

VINNER
PÅ KOMPETANSE

A
dministrerende direktør Arnt Rønning i Oslo Vei AS 
understreker det som er aller viktigst i den daglige virk-
somheten i bedriften han leder.
- Kompetanse som sentral konkurransefaktor. Det kan 
ikke sies for ofte, mener Rønning.
- Alle ansatte i Oslo Vei skal ha tilstrekkelig kompetanse 
til enhver tid. Det får vi ved å være dyktige på rekrut-
tering, men også gjennom stadig å gi ansatte nødvendig 

påfyll gjennom kurs og annen etterutdanning. 
Rønning forklarer at det er tre hovedelementer som gjør Oslo Vei AS 
konkurransedyktige.
- For det første: Fokus på oppgavene våre gir kvalitet og resultater. For 
det andre: Pålitelighet skaper tillit og trygghet. Med andre ord, vi skal 
gjøre det vi sier og holde det vi lover. Sist, men ikke minst: Kompetan-
seheving gir konkurransekraft. Våre ansatte har ansvar for egen faglig 
utvikling, og bedriften skal legge til rette for faglig oppdatering. 

Det er her Maskinentreprenørenes Forbund, MEF, kommer inn.
-Vi meldte Oslo Vei AS inn i MEF nå i høst, bl.a. fordi vi syns de tilbyr 
mange interessante kurs og seminarer. Innmeldingen ble bekreftet for 
få uker siden, og Oslo Vei AS er med det en av MEFs aller ferskeste 
medlems bedrifter.
- I tillegg er det viktig å være på laget til en organisasjon som taler entre-
prenørenes sak i det offentlige rom.
Rønning mener MEF har vist seg dyktige til å delta i den politiske debat-
ten, noe en direktør med mange jern i ilden ikke har mye tid og ressurser 
til selv.
Oslo Vei AS er det som tidligere var Oslo Veivesen og som har hatt en 
periode som kommunal forvaltningsbedrift. Selskapet har fire forretnings-
områder: Anleggsavdelingen, Miljø- og veiservice (som bl.a. driver med 
vedlikehold), Huken pukk- og asfaltverk (som produserer og legger asfalt 
og steinmaterialer) og Oslo Vei Truck Center (som selger og vedlikehol-
der Renault lastebiler og andre nyttekjøretøyer). 
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t 

- Mange tror nok at vi fremdeles er en kommunal etat, men vi er altså et 
aksjeselskap som selger varer og tjenester og konkurrerer om anbud på 
lik linje med andre aktører i markedet, sier Rønning. Selskapet han leder 
er heleid av Oslo kommune, uten at han selv eller de ansatte merker dette 
nevneverdig i hverdagen. –Vi er tilfredse med situasjonen, men har ingen 
konkurransemessige fordeler av å være kommunalt eid, påpeker han. 

Arnt Rønning kom til Oslo Vei AS i 2003 som innleid konsulent i forbin-
delse med en større omstillingsprosess i selskapet. Mye praktisk arbeid 
var gjort, men prosessen med å etablere en kultur hvor verdiskapning, 
kundefokus og effektivitet sto i fokus, var bare så vidt i gang.  Det har 
vært tøft for mange ansatte å endre holdninger og akseptere at de ikke 
lenger kan operere på samme måte som de alltid har gjort. 
- Nå må vi tjene penger for å kunne handle, forklarer Rønning, som 
tok over som administrerende direktør i 2005. Han mener dagens orga-
nisasjonsform og kultur er bedre tilpasset dagens situasjon, fordi bedriften 
har større fleksibilitet enn tidligere, samtidig som det stilles større krav til 
resultater.
- Nå må vi selv stå ansvarlige for resultatet, og handle deretter sier han. 

Og er det noe Arnt Rønning liker å fortelle om, så er det resultater. Med et 
nokså konstant antall ansatte – rundt 200 – har Oslo Vei de siste åtte årene 
doblet omsetningen fra ca. 250 millioner til rundt en halv milliard.
- Vi går med overskudd, og er fornøyde med selskapets utvikling, sier 
Rønning, men legger til: - Vi må hele tiden være på jakt etter forbedrin-
ger.
Men det er ikke bare aktivitetsnivået han er stolt av. Mest av alt er han 
opptatt av kvaliteten på utført arbeid som bedriften hans kan skilte med.
- Arbeidet vi gjør er under konstant evaluering av våre oppdragsgivere, 
og vi er godt fornøyde med de tilbakemeldingene vi får, smiler Rønning. 
Han forteller entusiastisk om de siste evalueringsskjemaene han nylig 
mottok fra Statens vegvesen.
- Ikke bare fikk vi full skår på alle evalueringspunktene, men det ble også 
spesielt påpekt fra oppdragsgivers side at vi hadde hatt et utmerket samar-
beid under byggingen. Slikt varmer et direktørhjerte.

Rønning har blant annet bakgrunn som diplomøkonom fra Bedriftsø-
konomisk Institutt, supplert med en senere Master of Management og 
MBA fra samme sted. Yrkeslivet startet i 1975, og Rønning var med på 
å bygge Norges Bank mot slutten av det tiåret. I Åndalsnes har han vært 
med Norwegian Contractors og bygget gassrørledninger, og han har vært 
mangeårig direktør hos Selmer AS. Han har til og med drevet en fiske-
foredlingsfabrikk i Nord-Trøndelag. Alt dette og litt til har medført mye 
jobbing med mange endringer. Slikt gir verdifull erfaring. 
Rønning har etter hvert erfart hvilken type ledelse som fungerer godt i 
byggebransjen, og har tro på at det meste er mulig å få til dersom man 
setter seg klare mål og jobber hardt for å nå dem.
-Ansatte som tar et selvstendig ansvar for beslutninger og oppgaveløs-
ning, og som vet å ta vare på sine utviklingsmuligheter, vil gjøre det godt 
i Oslo Vei AS. Slike ansatte vil igjen gjøre at Oslo Vei AS skaper flere 
verdier og får gode resultater.

Og han presiserer at arbeidet skal være lystbetont.
- Jeg gleder meg til å gå på jobb hver morgen. Det er gøy å jobbe, hevder 
han med overbevisning. Han ønsker at de ansatte skal ha det likedan, 
fordi arbeidsglede gir et godt arbeidsmiljø og også høy produktivitet. 
Slikt er jo selvforsterkende. 
Oslo Vei-direktøren er ikke uventet opptatt av drift og vedlikehold av 
veinettet. Selv sikret bedriften seg nylig en femårig funksjonskontrakt 
for vedlikehold og renhold av riksveier for Statens vegvesen på området 
Romerike Vest. Fra før har selskapet en tilsvarende kontrakt på området 
Romerike Midt. Herfra kan Arnt Rønning så langt meddele om blandede 
erfaringer.

- Veivesenets funksjonskontrakter er bygget opp slik at all økonomisk 
risiko knyttet til veivedlikeholdet er lagt til entreprenøren, uansett vær- og 
føreforhold og annet vedlike holds behov. Dette mener jeg er ugunstig for 
alle parter. Han forklarer at det er usedvanlig vanskelig å beregne behovet 
for eksempelvis strøing og salting for en periode på fem år, når tempera-
turen og vintersesongen varierer såpass mye som den gjør på disse kanter. 
Rønning mener at det ville vært mer fornuftig om funksjonskontraktene 
inneholdt fastpris på  de delene hvor behovet for arbeidskraft og materia-
ler var nokså konstant. Så kunne de mer usikre og ofte væravhengige ele-
mentene ha vært priset med enhetspriser. Da ville entreprenøren ha hatt et 
incentiv til å sette inn større innsatsstyrker tidligere, holde dem operative 
lengre og dermed gitt trafikantene bedre sikkerhet og fremkommelighet.
- Og det er jo det vi alle ønsker, fastslår Rønning. Slik det fungerer i dag, 
opplever jeg at vi ikke ikke alltid jobber mot samme mål, fordi alle entre-
prenørene er nødt til å holde de løpende kostnadene nede, og dermed bare 
gjøre det som er helt nødvendig for at kontrakten skal være oppfylt.
-I dag blir kontaktens utforming delvis et hinder mot sikker og effektiv 
veidrift, og det syns jeg er synd, sier Rønning.

Oslo Vei har også en kontrakt med Oslo kommune for vedlikehold og 
renhold i Oslo sentrum, forklarer den etter hvert meget engasjerte direktø-
ren. Denne kontrakten mener han Statens vegvesen burde ta en kikk på.
- Her har man funnet en mye bedre oppgjørsform, noe som gjør at vi 
opplever at vi tar risikoen på de områdene som det er rimelig å forvente 
av en entreprenør, mens kommunen tar den største økonomiske risikoen 
knyttet til variable forhold.
- For å ta et eksempel, sier Rønning, så er det slik at Oslo kommune beta-
ler oss for bortkjøring av snø etter hvor mye vi faktisk kjører bort. Verken 
kommunen eller vi kan med rimelig sikkerhet kunne forutse behovet for 
snøfjerning fremover i tid, men vi er glade for at kommunen tar det øko-
nomiske ansvaret for denne usikkerheten, og så gjør vi vårt ytterste for at 
Oslo sentrum skal fremstå så snøfritt som mulig.
Nå skal det sies at vi i Norge er i startfasen når det gjelder funksjonskon-
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trakter, og Rønning innrømmer at det derfor ikke var rimelig å forvente at 
alle de første kontraktene skulle være perfekte. Med årene får både entre-
prenørene og oppdragsgiver et stadig større erfarings grunnlag i forhold 
til medgåtte timer og faktisk forbruk av materialer, og det vil på sikt gi 
større forutsigbarhet for alle parter. - Den kontrakten Oslo Vei inngikk 
med Statens vegvesen nå i 2009 har noen bedre formuleringer enn den 
fra 2006, så vi tror det går i riktig retning. Dessuten har veidirektør Terje 
Moe Gustavsen signalisert et ønske om bedre dialog og samarbeid med 
entreprenørene, så jeg har tro på at dette skal bli bedre, sier Arnt Rønning. 

Den saken som opptar Rønning aller mest for tiden, er utvidelse av Hu-
ken pukk- og asfaltverk ved grensen til Nordmarka. Her har Oslo Vei tatt 
ut stein og laget pukk og asfalt i en årrekke. I dette området finnes nem-
lig et av Østlandsområdets få forekomster av basalt, en steinsort som er 
spesielt slitesterkt og godt egnet til asfaltproduksjon og veibygging.
- Om få år har vi hentet ut de ti millionene tonn med stein som vi har til-
latelse til, men behovet for slik stein er nærmest umettelig i dette området. 
Visste du at for hver innbygger i Oslo er behovet for stein rundt 10 tonn i 
året? spør Rønning retorisk. 

På grunn av det store årlige behovet og den enorme befolkningsveksten 
som er forventet i hovedstadsområdet ønsker Oslo Vei AS å ta ut ytterli-
gere 40 millioner tonn av denne verdifulle steinen, slik at veibyggingen i 
området ikke stopper opp, og for å unngå millioner av transportkilometer 
for steinmaterialer til Osloområdet fra fjernere strøk.

- Vi forstår at Markaloven er en hindring og at de nærmeste naboene ikke 
setter pris på utvidelsen, men tiltaket er faktisk miljømessig svært gunstig 
for Oslo-regionen, forklarer Rønning. Ikke bare kan vi ta ut materialene 
lokalt, men den basalten som finnes på Huken er også kvartsfri, noe som 
ikke er tilfelle for alle de forekomstene av basalt man finner på Østlandet. 
Kvarts i svevestøvet kan være kreftfremkallende, og dette helseargumen-
tet mener vi bør vektlegges når Hukens fremtid skal avgjøres om kort tid.

Men Arnt Rønning er ikke bare en arbeidskar. Han trives godt på hytta i 
Sandefjord, og tilbringer helgene der sammen med kona, året rundt. Der 
har de en 17-fots skjærgårdsjeep som blir flittig brukt i sommerhalvåret. 
De to barna har flyttet hjemmefra, men kommer gjerne på helgebesøk på 
hytta.
- Og så er jeg veldig glad i å gå turer i skogen, forteller Rønning. Han 
jakter elg i Andebu hvor han har jaktterreng sammen med broren og noen 
kamerater. Med bolig i Dagaliveien syns Rønning han har en akkurat 
passe avstand til jobben på Risløkka til at han foretrekker å sykle. Ellers 
bruker han gjerne T-banen til jobb, fordi den stopper rett utenfor kontoret. 
I desember flytter Oslo Veis hovedkontor sammen med Anleggsavdelin-
gen til lekre, nyoppussede lokaler i Uelands gate på Tåsen.
- Da får jeg så kort vei at jeg tror jeg må begynne å sykle om Sognsvann 
eller Maridalen, ler Arnt Rønning med overbevisning. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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MASKINTEST TAKEUCHI (ABS) TB016 HYBRID

FRITT VALG 
- DIESEL ELLER S



ANLEGGSMASKINEN 11-0945

STRØM



Hytte
Sikt 5 
Plass 4               
Ergonomi 3,5   
Instrumentering 3
Førerhusklima (Ikke bedømt)         

Hydraulikk
Følsomhet 4,5
Raskhet 4,5
Styrke 4,5

Motor/drivverk
Transporthastighet 4,5

Service
Daglig vedlikehold 3,5
Atkomst ved service 3,5

Totalt 4,0
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Karakterboka

MASKINTEST TAKEUCHI (ABS) TB016 HYBRID

I Norge markedsføres Takeuchi 
under merket ABS, fordi disse 
maskinene importeres hit av 
ABS Maskin AS. I Sverige, der 
denne testen har sin opprinnelse, 
selges maskinene under merket 
Take Job. I denne artikkelen 
velger vi å bruke ABS-betegnel-
sen som fra før er mest kjent i 
markedet.

Hytta
Førerhytta på denne maskinen 
består kun av fire stolper og et 
tak, så er det ingen problemer 
med sikten. Av samme grunn er 
det ikke mulig å si noe om plas-
seringen av vinduspusseren, og 
hytteklimaet kan det ikke settes 
karakter på – det kommer helt 
an på værets krefter, og for dem 
finnes ingen regler.
Med tanke på at maskinen ikke 
har et ordentlig førerhus, burde 
det ikke gå an å starte den der-
som føreren ikke har tatt på seg 

sikkerhetsbeltet. Selv om alle 
vet at man burde gjøre det, er 
min erfaring at de fleste likevel 
dropper beltet. Uten førerhus er 
det en ekstra risiko for at man 
havner under maskinen dersom 
den skulle velte og man ikke har 
på seg belte.
Det er positivt at begge styre-
konsollene kan felles opp. Føre-
ren kan dermed hoppe ut og inn 
av maskinen på hvilken side han 
vil. Siden dette er en utpreget 
servicemaskin, jobber føreren 
like mye utenfor som inne i 
maskinen.
Når det gjelder displayet, så 
kunne det ha vært bedre plas-
sert. Nå sitter det i konsollen 
bak høyre styrespak, noe som 
innebærer at førerens arm skyg-
ger for det.

Hydraulikk
Dette er en god maskin å grave 
og planere med. At den kjennes 

så stabil ut kommer delvis av de 
breddbare beltene, men at elek-
tromotoren sitter helt bakerst og 
dermed blir en ekstra motvekt 
kan også ha betydning. TB016 
er veldig følsom og nøyaktig i 
bevegelsene. Med fullt turtall 
får man tilstrekkelig med olje 
for å kunne planere fra ytterkant 
og helt inn uten problemer. Den 
er muligens noe treg i spakene, 
men det er en smakssak.
Når bommen dras inn mot fø-
rerhuset finnes en ventil som 
gjør at bevegelsen sakker på vei 
innover og stanser helt mykt. 
Det er bra fordi dette trolig blir 
en populær utleiemaskin, kan-
skje med urutinerte førere. Sam-
me type stopp burde også finnes 
på skuff ut og stikke inn?

Motor/drivverk
Testmaskinen hadde dessverre 
en feil, ifølge leverandøren, og 
lydnivået var derfor høyere ved 
elektrisk drift enn da den ble 
kjørt med dieselmotoren. Dette 
er synd, for en tenkelig fordel 
med el-drift er jo for eksempel 
at lydnivået burde kunne være 
lavere. Dessverre kan vi således 
ikke bedømme lydnivået på 
denne maskinen.
Maskinens elkobling har en 
fasevender, slik at brukeren 
slipper å koble om fasene i det 
el-uttaket som skal benyttes. 

Det er for øvrig noe som kun en 
elektriker bør gjøre.
Et solid minus dukker opp under 
egentransport, når maskinen 
ikke orker å svinge med beltene 
i høy hastighet. Føreren blir 
dermed nødt til å gire ned til lav 
hastighet for å svinge for deret-
ter å sette opp farten igjen. Ikke 
bra. Dessuten sitter omkobleren 
mellom høy- og lav hastighet på 
styrespaken for transport. Den 
burde vært plassert på den høyre 
styrespaken, slik at føreren ikke 
hadde behøvd å skifte grep.

Service/daglig vedlikehold
Plassen i motorrommet er alltid 
begrenset på en minigraver. I 
dette tilfellet har elektromotoren 
blitt plassert bak dieselmotoren 
inne i motorrommet, noe som 
gjør det enda trangere. For ek-
sempel må man løsne og flytte 
på en slange for å komme til og 
fylle på motorolje. Ved å felle 
ned førersetet og åpne en luke 
kommer man til motoren forfra.
En liten, men fin detalj er at 
smøreniplene er plassert slik at 
man kan smøre alle steder uten å 
endre graveaggregatets stilling. 
Servicevennlig!

Testfører
I ROBERT NYLUND
Foto
I LARS-OLOF TANDBERG

Det er ordentlig artig at det begynner å dukke opp 

hybridmaskiner på markedet. Den største fordelen 

med Takeuchi (ABS) diesel/el-hybrid er at man kan 

jobbe både ute og innendørs med samme maskin. 

At det dessuten er en både følsom og stabil mini-

graver gjør hybrid’en til et hyggelig bekjentskap. 
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Standard 
utstyr

Tekniske data
Tjenestevekt 1.650 kg
Motor Yanmar 3TNE-68NTB
Effekt 10,5 kW (14 hk)
Motor Elmotor
Effekt 7,5 kW (10 hk)
Beltehastighet 2 og 4,6 km/t
Eksternt lydnivå  95 dB(a)
Max gravekraft 13,1 kN
Max gravedyp 2.175 mm
Max rekkevidde 3.800 mm
Max gravehøyde 2.440 mm

• Feste S30 H/A og skuff
• CD/Radio
• Hydraulisk breddbart understell  
 (980-1.300 mm)
• Stempelpumper P1 og P2
• Ekstra hydraulikk

Grunnpris: På forespørsel 
 ABS Maskin AS
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Hovedkontor: 62 33 06 60, Avd. Oslo 22 65 18 60. www.hymax.no - bygger en bedre fremtid

Setter en helt ny standard for 
minigravere innen:   
 - komfort 
- utstyr
- servicevennlighet 
- kapasitet

Maskiner er klare for demonstrasjon og levering! 
Kontakt din nærmeste distriktsansvarlig for avtale.

Kubota KX057-4 Lux
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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. 

Ta kontakt med Harald Gran på telefon 46 400 518 eller mail: harald.gran@daldata.no.  Du finner mer  
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
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TEMA OKAB OG LÆRLINGER

ANLEG
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Anleggsbransjen er som alle andre bransjer helt avhen-
gig av det stadig rekrutteres fagutdannet og kompetent 

ungdom til å både videreføre, styrke og til slutt overta 
virksomheten i takt med det naturlige frafallet på toppen. 
I denne prosessen har Opplæringskontoret for anleggs- 

og bergfagene (OKAB) en sentral rolle i tett  
samarbeid med bransjen selv.

GSBRANSJENS 
RÅVARELAGER
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TEMA OKAB OG LÆRLINGER

For en god del år siden kjørte 
en samlet norsk lastebilbransje 
en kampanje overfor myndig-
hetene under ordlyden ”Uten 
bilen stopper Norge”.

Et tilsvarende scenario i 
anleggsbransjen kan på mange 
måter betegnes ved hjelp av et 
parallelt slagord: ”Uten OKAB 
stopper anleggs-Norge”. OKAB 
er en forkortelse for Opplæ-
ringskontoret for anleggs- og 
bergfagene.

En av samfunnets største 
utfordringer når eldrebølgen 
snart slår inn for fullt, er en stor 
sannsynlighet for mangel på 
arbeidskraft til å holde hjulene 
i gang i landets mange bransjer. 
Kampen om arbeidskraften vil 
hardne til, og spesielt kampen 
om fagutdannet arbeidskraft. 
Mange frykter konsekvensene 
dersom viktige bransjer ikke 
klarer å rekruttere nok arbeids-
kraft på både kort og lang sikt. 
Innenfor anleggs- og bergfage-
ne er det egne opplæringskon-
torer som står for denne viktige 
rekrutteringene i samarbeid 
med bransjebedriftene.

Rett til utdanning
Som følge av Reform 94 fikk 

all ungdom rett til tre års vi-
deregående utdanning. For 
yrkesfaglige studieretninger har 
bedriften ansvar for den delen 
av utdanningsretten som gjen-
står etter to år på skolebenken.

Gunnar Lia er nytilsatt dag-
lig leder for OKAB i Oslo, 
Akershus og Østfold. Med 
mange års yrkeserfaring i blant 
annet Utdanningsdirektora-
tet tar Lia sikte på å få til et 
skikkelig løft overfor så vel 
lærlinger som bedrifter i denne 
regionen. 

- OKAB skal sammen med 
bedriftene sørge for at lærlinge-
ne får fullført opplæringen fram 
til avleggelsen av fagprøven, 
understreker Lia.

Kunnskapsløftet represente-
rer en justering og modernise-
ring av Reform 94.

- Et slikt løft skal bidra til at 
norsk fag- og yrkesopplæring 
møter framtidas krav til kompe-
tanse, forklarer Lia.

Kontraktsansvar
Hovedoppgaven for de enkelte 
opplæringskontorene er å støtte 
bedriftene slik at ungdommene 
får opplæring i henhold til læ-
replanen i de respektive fagene. 

Læreplanene utarbeides og 
oppgraderes stadig av Utdan-
ningsdirektoratet og bransjen i 
fellesskap. 

- Vi tar oss av tegningen av 
lærekontrakter for hver enkelt 
lærling og den respektive be-
driften. Så er det opp til oss 
sammen med bedriftene å sørge 
for at målene i læreplanen nås, 
sier Lia og påpeker hvor viktig 
det er å etterfylle bransjen med 
fagkunnskap, ferdigheter og 
kompetanse. Han viser til at 
lærlingkontrakter inngått i regi 
av OKAB innebærer full ivare-
takelse av interessene til både 
læringen og den respektive 
bedriften inkludert tett opp-
følging og kontakt med andre 
involverte instanser helt fram til 
fagprøve avelgges.

- Under den forrige krisen 
som også rammet anleggsbran-
sjen, lot mange bedrifter være å 
ta inn lærlinger for å spare pen-
ger. Resultatet var at bransjen 
mistet nesten en hel generasjon 
fagutdannet personell som det 
var behov for da konjunkturene 
pekte oppover igjen.

Vekker interessen
Landets 13 OKAB-enheter 

er etablert i større byer og 
tettsteder spredt omkring i de 
respektive fylkene de opererer 
i. Lillehammer, Oslo, Sem, 
Kristiansand, Stavanger, Ber-
gen, Ålesund, Molde, Trond-
heim, Fauske, Tromsø, Alta og 
Kirkenes er alle OKAB-sentra 
som dekker alle yrkesrettede 
videregående skolene med 
anleggs- og bergfag på timepla-
nen i Norge.

Allerede på VG1-nivået er 
opplæringskonsulentene ute 
på de respektive skolene for å 
informere om de enkelte fagret-
ningene og hva førsteårselevene 
har i vente hvis de velger nett-
opp anleggs-og bergfagene.

- Det gjelder å være tidlig 
ute og vekke interessen hos 
elevene. 

Flere bransjer er hele tida 
ute i samme ærend på de vide-
regående skolene: Å forsøke å 
påvirke de aller beste elevene 
til å velge bransjen de selv 
representerer, sier Gunnar Lia.

Omfattende læreplan
Men det er de to praksisårene 
i bedrift som er selve basis-
grunnlaget for OKAB- an-
svaret, selv om konsulentene 

UTEN OKAB 
STOPPER 
ANLEGGS-NORGE
Norge har i alt 13 opplæringskontorer for anleggs- og bergfagene (OKAB). Hvert 

enkelt kontor er selvstendige bedrifter med en overordnet hovedmålsetting: Å 

rekruttere de beste lærlingene til anleggsbransjen, og i neste omgang sørge 

for at de får den opplæringen som kreves for å avlegge fagprøven.
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også er aktive på VG2-nivået i 
samband med skoleregisserte 
veiledningsmøter og annen 
faginnrettet rådgiving. For det 
er på VG2 at elevene må skaffe 
seg en læreplass i bedrift for 
den avsluttende praktiske delen 
av opplæringen, som kan være 
enten ett eller to år avhengig av 
hvilken fagretning lærlingen til 
slutt har valgt.

Læreplanen er blitt mer og 
mer omfattende etter som årene 
er gått.

- Hvis en eller flere bedrif-
ter ber om det, kjøper derfor 
OKAB kurs av Maskinentre-
prenørenes Forbund (MEF) i 
fag som er inntatt i læreplanen, 
men som bedriften føler den 
ikke kan bidra godt nok med. 
Stiknings- og nivelleringskurs 

er et godt eksempel på et slikt 
kurs.

Tilskudd
I de tilfellene skjer kursingen 
uten merutgifter for bedriftene.

- Ekstrakostnadene dekkes 
inn over OKAB-budsjettene, 
sier Gunnar Lia.

I utgangspunktet finansieres 
lærlingplassene med en viss sum 
penger fra det respektive fylket 
eleven er bosatt i. OKAB behol-
der en andel av summen, mens 
resten tilfaller bedriften.

- For at det hele skal gå rundt 
må vi i OKAB Oslo, Akershus 
og Østfold rekruttere et sted 
mellom 25 og 30 nye lærlinger 
hvert år i vårt område. Antallet 
kan selvsagt variere i de andre 
OKAB-områdene.

Det første bransjeinnrettede 
opplæringskontoret i Norge ble 
etablert mot slutten av 1970-åre-
ne og var beregnet på tømrer-
faget. Anleggs- og bergfagene 
fikk sitt første kontor i 1992, og 
det var nettopp OKAB for Oslo, 
Akershus og Østfold som Gun-
nar Lia nå er daglig leder for.

Generasjon som forsvant
Opprettelsen av bransjeinnrette-
de opplæringskontorer har ifølge 
den norske utdanningsmyndig-
heten hatt avgjørende betydning 
for å både opprettholde og vide-
reutvikle det faglige kunnskaps- 
og kompetansenivået. Etter at 
OKAB-systemet kom på plass er 
antallet læreplasser rundt om-
kring i det ganske land økt be-
traktelig. Og det er avgjørende 

at bedriftene selv er med og tar 
ansvar for at så mange lærlinger 
som mulig gis muligheter til å få 
fagutdanning.

- Ordningen med lærling 
i bedrift handler rett og slett 
om å lære ved å gjøre. For å få 
mest mulig ut av ordningen må 
OKAB også være mest mulig 
synlig i bedriftene, markedsføre 
oss selv og følge nøye med for å 
sikre et godt arbeidsmiljø både 
faglig og sosialt. På den måten 
bidrar vi også for å bevisstgjøre 
bedriften til å satse for fullt på 
å nå opplæringsmålene i løpet 
av disse to årene lærlingen er i 
bedrift, sier Gunnar Lia.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Daglig leder Gunnar Lia i OKAB Oslo, Akershus og Østfold minner om mangelen på fagkunnskap som oppsto etter forrige krise da bedriftene 
viste liten vilje til å ta inn lærlinger.
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TEMA OKAB OG LÆRLINGER

Å få i stand ulike faglig innret-
tede arrangementer for ungdom 
under yrkesutdanning er bare en 
av mange typer oppgaver som 
inngår i opplæringskonsulent Erik 
Waldums hverdag. 

- 15 elever ved Gauldal vgs 
som i vår var ferdig med VG1 
Bygg- og anleggsteknikk, er nå 
over på VG2 Anleggsteknikk. 
Over nyttår skal de søke lær-
lingplasser for de to avsluttende 
utdanningsårene i bedrift. De må 
velge mellom fagene maskinkjø-
ring, vei og anlegg, asfalt eller 
fjell- og bergverk. Elevene har 
her ni anleggsmaskiner på deling 
i et bortimot to uker langt fører-
opplegg som hjelp til å finne ut 
hvilken fagretning de til slutt skal 
velge å ta lærlingtiden i bedrift, 
sier Erik Waldum.

Tunneldrøm
 Fløttum er blant dem som ikke 
har planer om å kjøre maskiner 

resten av livet, men tar sikte på 
fagbrev i fjell- og bergverk.

- Jeg trives godt i anleggsmas-
kinene, og synes jeg har spesielt 
god kontroll på denne hjullaste-
ren. 

Men det er tunneler jeg har 
lyst til å jobbe med etter fagutdan-
ningen, sier han til Trønderbla-
det, som nylig tilbrakte mye tid 
sammen med skoleelevene i det 
nedlagte grustaket.

For å kunne få lærekontrakt 
med en bedrift, er det avgjørende 
at skoleeleven selv står på og tar 
kontakt med aktuelle kandidater. 
OKAB-kontorene er viktige 
medspillere i denne prosessen. De 
kjenner det lokale anleggsmarke-
det ut og inn, og har mye å bidra 
med.

- En lærekontrakt tegnes mel-
lom OKAB-kontor og lærling, 
samtidig som en opplæringsavtale 
tegnes mellom OKAB-kontor og 
bedrift for den fagretningen lærin-

gen til slutt har bestemt seg for 
å gå inn for, sier Waldum.

Solid bakgrunn
Øvelseskjøring med anleggs-
maskiner er bare et av mange 
OKAB-tiltak til hjelp for den 
enkelte elev på VG2-trinnet til 
å ta en beslutning om endelig 
fagretning ute i bedrift. Al-
lerede på VG1-nivå er mange 
andre bransjer med og kjemper 
om ungdommenes gunst, og 
en av OKABs viktigste opp-
gaver å skaffe anleggsbransjen 
de beste kandidatene.

- Av den grunn starter vi 
OKAB-konsulenter med re-
krutteringsprosessen allerede 
på VG1-trinnet, og da gjerne 
litt pent med grunnleggende 
informasjon som kan bidra til 
å vekke elevenes interesse for 
nettopp våre fagretninger, sier 
Erik Waldum.

Samtlige opplæringskonsu-

lenter i OKAB-systemet har alle 
solid faglig bakgrunn. Det må til 
for å kunne gi ungdommene ær-
lige råd fra tidlig i skolegangen til 
senere oppfølging faglig og fer-
dighetsmessig mens de jobber ute 
i profesjonelle anleggsbedrifter.

Waldum har til sammen 21 
års erfaring fra anleggsbransjen, 
og 15 av dem som anleggs- og 
prosjekteringsledelse. Karrieren 
startet med grunnarbeid i to år 
før han begynte ved Blakstad vgs 
med påfølgende lærlingperiode 

MED TONNASJE PÅ TI 
Her er VG2-elev Espen Fløttum ved Gauldal videregående skole i full sving 

med øvelseskjøring på hjullaster i Mestas nedlagte grustak på Støren. Men 

det er tunnelarbeider han vil bli.

Valgmulighet 15 elever ved 
Gauldal videregående skole 
fikk nesten to uker med 
maskinkjøring i Mestas nedlagte 
grustak på Støren.
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Dette er OKAB
OKAB 
er et samarbeid mellom flere bedrifter som i fellesskap har påtatt 
seg opplæringsansvar sammen med yrkesopplæringsnemnd, 
skoleverk og lærling. Opplæringskontorene er representert i alle 
fylker. Alle MEF-medlemsbedrifter er tilsluttet et av opplærings-
kontorene.

OKAB
•  svarer på alle fagopplæringsspørsmål for bransjen.
•  bistår bedriftene i gjennomføring av læretid og fagprøve.
•  øker bedriftens tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
•  har ansvaret for å inngå kontrakt mellom bedrift og lærling
•  bidrar til å øke fagenes kompetanse og renommé.

OKAB representerer følgende fag:
VG1 Bygg- og anleggsteknikk
VG2 Anleggsteknikk

-VG3/Bedrift Anleggsmaskinførerfaget
-VG3/Bedrift Vei- og anleggsfaget
-VG3/Bedrift Asfaltfaget
-VG3/Bedrift Fjell- og bergverksfaget

Steinfaget (særløp)

VG1 Teknikk og industriell produksjon
VG2 Arbeidsmaskiner

-VG3/leggsmaskinmekanikerfaget + 1 år lære
VG2 Produksjons- og industriteknikk

-VG3/Bedrift Kran- og løfteoperasjonsfaget
Gjenvinningsfaget (særløp)

VG1 Naturbruk
VG2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget

-VG3/Bedrift Anleggsgartnerfaget
VG2 Skogbruk

-VG3 Skogfaget
Kilde: www.okab.no

MEPLANEN

som maskinfører. Waldum har 
også teknisk fagskole i anleggs-
teknikk.

OKAB tro til
OKAB Sør-Trøndelag og Erik 
Waldum har også mye av æren for 
at elevene ved Gauldal vgs i det 
hele tatt har et område til rådighet 
for øvelseskjøring med anleggs-
maskiner.

- Skolen hadde selv søkt fylket 
om og fått tillatelse til å bruke et 
gitt område til øvelseskjøring, og 
satte i gang. Men det hele ble i 
neste omgang stanset av proteste-
rende naboer. Skolen kontaktet da 
OKAB for om mulig å få hjelp. Vi 
i OKAB satte straks i gang, og det 
viste seg at driften i Mestas grus-
tak i nærheten likevel skulle leg-

ges ned. Det var ikke nei å få da 
OKAB undersøkte mulighetene 
for å bruke stedet.

- Nå ser det ut til at grustaket 
kan bli et permanent øvelses-
område for Gaular videregående 
skole, sier Erik Waldum, som med 
denne lille solskinnshistorien vil 
anskueliggjøre at OKAB sitter 
inne med et stort nettverk innad i 
bransjen som kan bidra til å finne 
praktiske løsninger på den fleste 
områder innenfor anleggs- og 
bergfagene.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I ANETTE VÅRVIK, 
 TRØNDERBLADET

Konsulent Erik 
Waldum har 21 
års erfaring fra 
anleggsbransjen.

Tunneldrøm Espn Fløttum synes det er gjevt å 
kjøre hjullaster, men ønsker å ta bedriftslæretiden 

sin innenfor fjell- og bergverksfaget.
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TEMA OKAB OG LÆRLINGER

Tor Arne Olsen og Toril Farstad 
har begge ledende funksjoner i 
den daglige driften hos Sigmund 

Farstad AS. Samtidig har de tatt 
på seg ansvaret som henholdsvis 
instruktør og faglig leder for to 

lærlinger som ikke har kommet 
helt overens med de teoretiske 
innslagene på VG1 Bygg- og 
anleggsteknikk og senere VG2 
Anleggsteknikk.

- For å gjøre det enkelt kan vi 
rett og slett kalle dem skoletrøtte 
uten at noen blir satt i forlegen-
het av den grunn, sier Farstad og 
Olsen. 

OKAB Nord-Trøndelag er 
dypt involvert i spesialoppleg-
get hos Sigmund Farstad AS, et 
opplegg som sant nok krever en 
god del mer enn når teorikyndige 

lærlinger fullfører utdannelsen sin 
i bedrift. 

Ulike forutsetninger
Det vil alltid være enkelte elever 
som får problemer med teoretiske 
fag på skolebenken.

- Årsakene til det er ikke like 
interessante å vite om som det er 
å prøve å hjelpe ungdommer med 
manglende teori fram til en yrkes-
faglig utdanning likevel, sier Toril 
Farstad til Anleggsmaskinen.

Forutsetningene er med andre 
ord forskjellige fra person til 

EKSTRA INNSATS 
FOR ”SKOLETRØTT” 
Det kan være flere årsaker til at enkelte ungdommer 

med ambisjoner om å skaffe seg en yrkesfagutdanning 

ikke får lærlingplass i bedrift på grunn av mangelfulle 

teoretiske kunnskaper. Maskinentreprenør Sigmund 

Farstad AS i Meråker gjør en ekstra innsats for å hjelpe 

skoleungdom med teoriproblemer over kneika.

Ansvar Tor Arne Olsen og Toril Farstad gjør en 
ekstra innsats sammen med OKAB Nord-Trønde-
lig for å lede to lærlinger uten komplett teoretisk 
plattform gjennom fagutdanningsløpet. 
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UNGDOM
person. Men alle har rett til å få 
seg en utdanning. 

- Hos oss legger vi vekt på å la 
ungdommer med vanskeligheter 
i teoretiske fag få prøve seg un-
der ekstra tett og spesialtilpasset 
oppfølging av våre egne ansatte i 
samarbeid med fylkeskommunen 
og den stedlige OKAB-repre-
sentanten. Og det er helt klart 
at oppfølgingsarbeidet er mer 
omfattende enn når en teorikyn-
dig lærling følges opp, sier Tor 
Arne Olsen. Som en del av disse 
spesielle lærekontraktene i bedrift, 

møter imidlertid de to lærlingene 
fast på nærmeste videregående 
skole en gang i uka til teoretisk 
støtteundervisning.

Fag ut – fag inn
Det er ingen tvil om at denne 
typen lærlingkontrakt krever mer 
enn vanlig av både OKAB og 
bedriften. Og som henholdsvis 
instruktør og faglig ansvarlig hos 
Sigmund Farstad AS har de to på-
dratt seg en god del ekstra arbeid 
for lærlingenes skyld.

- Det må lages individuelle 
læreplaner tilpasset den aktuelle 
lærlingen og forutsetningene som 
ligger til grunn for at han kan 
følge planen. For en av våre to 
lærlinger er det trukket ut prak-
tiske poster i vei- og anleggsfa-
gene, men i stedet påplusset noe 
fjellarbeid og maskinkjøring, sier 
Farstad.

For en tilpasset læreplan må 
også ta hensyn også til bedriftens 
forutsetninger og behov.

- Her er OKAB igjen en viktig 
medspiller, i og med at institu-
sjonen også har ansvaret for at 
lærlingen får den nødvendige 
opplæringen i bedriftsperioden, 
sier Tor Arne Olsen. I tilfelle be-
driften ikke selv har tilstrekkelig 
kompetanse eller faglig kunnskap 
innenfor enkelte fag som omfat-
tes av læreplanen, er det OKAB 
som må sørge for å skaffe til veie 
nødvendig fagkunnskap.

- For eksempel ved samarbeid 
med andre maskinentreprenører 
i MEF-systemet og sørge for å 
hente ut den nødvendige kunnska-
pen der, sier Toril Farstad. Denne 
forpliktelsen er nedfelt som en 
del av kontraktsforholdet mellom 
lærling, bedrift og OKAB.

Oppfordring til kolleger
Mens OKAB er en uvurderlig 
støttespiller for å få til lærlingord-

ninger med ungdom uten fullførte 
teoretiske fag, yter fylket sam-
tidig en ekstra sum i tilskudd til 
bedriften når den tar på seg opp-
gaver som krever ekstra innsats 
ut over det å føre en lærling fram 
til fagprøven.

Og erfaringene er udelt 
positive. Olsen og Farstad har 
ingen problemer med å råde 
maskinentreprenører andre steder 
i landet til å gå inn i slike ord-
ninger sammen med sine sted-
lige OKAB-kontorer, og se om 
tilsvarende innsats kan gjøres for 
skoleungdom i samme situasjon.

- En av ungdommene vi 
har som lærling nå, sliter med 
lese- og skrivevansker. Da er det 
ikke spesielt merkelig at det kan 
oppstå problemer med å lære seg 
skoleteorien. 

Like fullt har all ungdom rett 
til fagutdanning, og vi synes det 
er rett og rimelig at vi som bedrift 
yter det ekstra som skal til for 
å få det til. Spesielt hvis det er 
snakk om ungdommer med lokal 
tilhørighet, sier Toril Farstad som 
forteller at Sigmund Farstad AS 
tar inn en og en lærling år for år, 
slik at bedriften alltid har ansvar 
for en førsteårs- og en andreårs-
lærling.

Faglig fritak
De to lærlingkontraktene som 
fullføres nå, er som vanlig i 
denne regionen tegnet i regi av 
OKAB Nord-Trøndelag. Etter 
søknad har fylket innvilget an-
dreårslærlingen varig fritak for 
fagene engelsk og samfunnsfag, 
men han må ta opp igjen andre 
ikke beståtte fag før fagprøven 
kan avlegges. I mellomtida full-
fører vedkommende den prak-
tiske opplæringen i bedrift som 
en vanlig lærling.

Førsteårslærlingen har i ut-
gangspunktet som mål å klare 

kravene for å få kompetansebe-
vis.

- Det er en god begynnelse 
for ham. Det skal ikke så mye til 
senere før alt kanskje ligger til 
rette for å kjøre løpet helt ut til 
fagbrev. Som sagt er mulighetene 
mange dersom man bare ser etter 
slike muligheter – i dette tilfellet 
altså i tett samarbeid med både 
OKAB og fylket, sier Tor Arne 
Olsen.

Inspirasjon
Ved å ta inn en og en læring år 
for år, blir andreårslærlingen fort 
en slags mentor og et forbilde for 
den yngste. 

- De to går velig bra sammen, 
og vi merker godt at yngstemann 
får masse inspirasjon og motiva-
sjon. Den eldste får samtidig opp-
leve at ting skjer rundt ham under 
oppdragenes gang. Det er viktig 
at de øvrige ansatte i bedriften 
kjenner til konseptet, og at de har 
kunnskaper om hvilket nivå vi 
har lagt lærlingenes arbeidsopp-
gaver på. De to må føle tilhørig-
het i bedriften, og ikke oppleve 
at de er kasteballer mellom andre 
ansatte, sier Tor Arne Olsen.

Det at deler av rekkefølgen 
teori-praksis i læreprosessen byt-
tes om kan også ha sine positive 
sider for de aktuelle og ”skole-
trøtte” lærlingene.

- Som lærlinger ser de hva 
det innebærer å utføre praktisk 
arbeid. På den måten kan det bli 
enklere å skjønne det fagteore-
tiske grunnlaget etter hvert, og 
fullføre teorifagene senere. Vi har 
stor tro på at begge de to lærlin-
gene vi har her nå kommer til å 
fullføre fagutdanningen en dag. 
Noe annet vil nesten være litt 
urettferdig, sier Toril Farstad.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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TEMA OKAB OG LÆRLINGER

Norge hadde med 19 deltakere fordelt på 16 forskjellige fag i 
World Skills i Canada tidligere i høst. Før Jostein Bjørnstad og 
Håvard Borgevad reiste over dammen, avla begge to fagprøven i 
anleggsgartnerfaget til karakteren Meget Godt.

Karakteren er den høyeste som kan oppnås på en fagprøve, og 
blir kun gitt til spesielt dyktige kandidater. Det er derfor ikke tvil 
om at de har hatt lærekontrakter i bedrifter som stiller krav til høy 
kvalitet hos de ansatte.

Detaljert
World Skills Competition/Yrkes-VM er et mye større 
arrangement enn folk flest i Norge er klar over. I fem år har 
en stor stab mennesker i Calgary i Canada forberedt dette 

verdensmesterskapet. Alt har vært planlagt i minste detalj, og 
selve arrangementet startet med et forrykende åpningsshow ganske 
likt det vi ser i OL, men i noe mindre skala. Her var det alt fra 
indianerdans og kultur til et halsbrekkende motorsykkelshow og 
konserter og danseoppvisninger med kjente kanadiske artister.

51 deltakerland
Det var Canadas statsminister Stephen Harper, 
undervisningsministeren, guvernøren i delstaten Alberta og 
ordføreren i Calgary som åpnet arrangementet og ønsket publikum 
og deltakere velkommen til flotte dager i OL-byen. Arrangementet 
ble gjennomført på en glimrende måte og avrundet med en 
spektakulær avslutningssermoni.

NORSK MEDALJEHØST I 
Norges sikret seg åtte medaljer i årets Yrkes-VM i den tidligere OL-byen Calgary i 

Canada, og leverte med det tidenes beste innsats når lærlinger fra alle verdens-

hjørner mønstrer til faglig dyst. Jostein Bjørnstad og Håvard Borgevad deltok i 

anleggsgartnerfaget og ble nr. 11, et resultat som også er tidenes beste plasse-

ring i dette faget.

Fornøyd Håvard Borgevad og Jostein Bjørnstad etter innsatsen i VM yrkesfag i Calgary i Canada.
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CANADA
Om lag 900 deltakere fra 51 land deltok i årets Yrkes-VM som 
gikk over fire lange dager. Flere enn 100.000 personer besøkte 
området for å se på eller heie fram sine egne deltakere disse 
dagene.

Særlig gjorde publikummere fra de asiatiske og søreuropeiske 
landene seg bemerket med entusiastisk støtte til egne deltakere. 
Selve konkurransen foregikk i store haller og telt, og alt var lagt 
opp slik at publikum kunne følge alle utøverne på nært hold.

Fritid
Jostein Bjørnstad og Håvard Borgevad konkurrerte i et stort og 
på forhånd preparert telt. Anleggsgartnerkonkurransen var svært 
populær blant publikum, og de norske guttene taklet stresset med 
det store publikummet på en grei måte. Lagene som konkurrerte 
fikk tegninger og oppgaven i god tid før de reiste til Canada, og 
fikk på den måten fikk trent i forkant.

30 % av tegningen ble endret første konkurransedag. Det er 
imidlertid stor forskjell på ressursene som blir stilt til disposisjon 
på forhånd i de forskjellige landene. De norske guttene trente på 
egen fritid, mens flere av de andre lagene forberedte seg på fulltid 
i mange måneder. 

Nøyaktighetskrav
Oppgaven i år var å bygge en mur i betongblokker i et helt spesielt 

og komplisert mønster, lage en hellesti i hogd skifer, lage et 
vannarrangement, legge ferdigplen, beplantning, legge sirkler med 
belegningsstein og bygge en tretrapp og bru.

Oppgaven var svært omfattende og forholdsvis komplisert. Alt 
var målsatt og et viktig bedømningskriterium var å følge målene 
pinlig nøyaktig. Den estetiske utførelsen til Bjørnstad og Borgevad 
var helt på høyden med de beste, men noen millimeters feil på 
utmålingene gjorde at de ikke nådde helt til topps. 

I verdensklasse
De to guttene jobber i MEF bedriftene Aakerholt Steen & Lund 
AS i Sandefjord og Hyggen & Fjære AS i Lier. Bjørn Aakerholt 
som er arbeidsgiver for Jostein, og Bjørn Christian Fjære som 
er arbeidsgiver for Håvard, var med til Canada som støtte og 
heiagjeng. De er begge stolte over å ha gjort sitt til å forme og 
utvikle to av verdens beste anleggsgartnere. Begge sier de har 
til hensikt å fortsette med satsingen på å ”produsere” dyktige 
lærlinger til anleggsgartnerfaget.

Vi i OKAB-BVT som har fulgt Jostein Bjørnstad spesielt i hele 
læretiden, gratulerer begge VM-deltakerne med flott innsats. De 
representerte Norge og faget på en glimrende måte.

Tekst og foto
I ØYSTEIN LØNN NILSEN

Support Norsk heiagjeng på tribunen. Taklet stress Håvard Borgevad i dyp konsentrasjon i finaleomgangen

• Opplæringskonsulent Øystein Lønn Nilsen ved OKAB 
Buskerud Vestfold Telemark var til stede under Yrkes-
VM i Canada. Her er hans rapport fra medaljekampen i 
anleggsgartnerfaget, der Norge hadde med to deltakere.
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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.

Informasjon med priser og påmeldingsskjema finner du på www.mef.no eller www.
messereiser.no. Du kan også ta kontakt med 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

Tretjerndalsvegen 58, 2016 FROGNER
Tlf.: 63 84 62 00 - Fax: 63 82 18 10
E-mail: mail@irm-norge.no
www.irm-norge.no      
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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,
CST-Berger og QBL
bygg- og anleggs- 
lasere

Serviceverksted

Gundersen & Løken AS
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MEFs medlemmer i region Nord 
skal gjennom prosjektet BINor 
(Bærekraftig infrastruktur i 
Nord) etablere et samarbeids-
organ med formål å vinne en 
eller flere kontrakter innenfor de 
større, planlagte utbyggingene 
av infrastruktur i landsdelen.

Dette skal gjøres i et tett 
samarbeid med forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner og andre 
kompetansemiljøer.

- Regionrådet i MEF ønsker 
at medlemsbedrifter som finner 
dette prosjektet av interesse,

og som kan tenke seg til å 
bidra, melder seg så snart som 
mulig til oss i administrasjonen, 
sier regionsjef Stig Kjærvik i 
MEF region Nord.

Satsing i nord
Strategisk næringsrettet satsning 
i Nord-Norge innenfor arktisk 
teknologi er høyaktuelt for tida. 
Satsningen finansieres av Kom-
munal- og regionaldepartemen-
tet og er en del av regjeringens 
nordområdesatsning. SIVA, 
Norges forskningsråd og Inno-
vasjon Norge har det overord-
nede ansvaret for å legge til rette 
for at det skapes synergi mellom 

aktiviteter i 
denne satsnin-
gen og andre 
eksisterende 
virkemidler.

- Formålet 
er å bidra til å 
skape grunn-
lag for økt 

innovasjon og verdiskapning 
gjennom samarbeid og praktisk 
erfaringsutveksling innenfor 
næringer i Nord-Norge – hvor 
arktisk teknologi er sentralt, sier 
Kjærvik.

Arktisk teknologi defineres 
i denne satsningen som tek-
nologiske forhold som ligger 
til grunn for design, utførelse, 
drift og logistikk under særegne 
miljø- og klimaforhold, lange 
avstander og til dels svak infra-
struktur.

- I forbindelse med store 
utbyggingsprosjekter i nord kan 
klimaforholdene representere 
ulemper og risiko, men også 
et konkurransefortrinn for 
nordnorsk næringsliv, maski-
nentreprenørene inkludert, sier 
Kjærvik.

Som hånd i hanske
Fordi nesten alle framtidige 
investeringer i Nord-regionen er 
avhengig av maskinell innsats 
fra den maskinelt utførende 
entreprenørbransjen, utdyper 
regionsjef Kjærvik gjerne om-
fanget av MEFs viktigste formål 
og virksomhetsområder.

- MEF er en frittstående 

bransje- og arbeidsgiverorga-
nisasjon som representerer om 
lag 1.930 små, mellomstore og 
store bedrifter. Av disse befinner 
102 seg i Nordland, 82 i Troms 
og 63 i Finnmark, oppsummerer 
Kjærvik.

Hovedtyngden av med-
lemsbedriftene driver maski-
nell anleggsvirksomhet, men 
forbundet organiserer også 
skogsentreprenører, brønnborere 
og gjenvinnings- og avfalls-
bedrifter. Samlet sett omsetter 
medlemsbedriftene for rundt 46 
milliarder kroner i året og sys-
selsetter i overkant av 28 000 
arbeidstakere.

- MEF’s hovedformål er i 
første rekke å fremme bransjens 
faglige, økonomiske og ideelle 
interesser, fortsetter Kjærvik.

Spesielt ved å fremme med-
lemmenes yrkesmessige og 
forbruksmessige interesser ved å 
ta seg av deres faglige, tekniske 
og økonomiske interesser, samt 
handel, agentur og produksjon.

MEF-bedriftene organiserer 
85 % av alle ansatte i anleggs-
bransjen i Norge. Gjennomsnitt-
lig har hver av MEFs medlems-
bedrifter rundt 10 ansatte.

Naturressurser
Bakgrunnen for MEFs initiativ 
til å søke om midler bunner i de 
mange store planene innenfor 
viktige områder med prosjekter 
som både det offentlige og norsk 
næringsliv forespeiler igangsatt 
i nordområdene, samt alle de 

ubrukte naturresurssene som 
planlegges utnyttet.

- Det er her i nord det vil bli 
investert i framtida, sier Stig 
Kjærvik til Anleggsmaskinen, 
og nevner i fleng:

FORBEREDER ARKTISK 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) region Nord 

er en av flere organisasjoner som har fått tildelt 

økonomiske midler til forskningsprosjekter om 

arktisk teknologi.

Fører an Stig Kjærvik
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INNSATS
- Statsnett planlegger flere vik-
tige grep for å møte fremtidige 
nettutviklingsbehov i regionen. 
Ved mye utbygging av småkraft-
verk og opprustning med utvi-
delser i Nordland og vindkraft i 
Finnmark, vil det bli behov for 
flere nye stasjoner og transfor-
matorer. For å forsyne et trinn II 
på Snøhvit og tilrettelegge for 
ny vindkraftproduksjon, må det 
bygges nye 420 kV linjeinfra-
struktur fra Ofoten til Balsfjord 
og videre fra Balsfjord til Ham-
merfest, sier Kjærvik.

Store mengder vindkraft 
i Finnmark vil også utløse et 
behov for en ny 420 kV lin-

jeinfrastruktur mellom Skaidi-
Varangerbotn og Varangerbotn-
Finland. Ved et stort kraftover-
skudd i Nordland ser Statnett 
dessuten det nødvendig med en 
videre forsterkning av linjeinfra-
strukturen fra Ofoten til Rana og 
etter hvert enda lenger sørover.

- Den beste tekniske løsnin-
gen for denne forbindelsen er 
imidlertid ikke klarlagt. Ved et 
eventuelt nytt petroleumsanlegg 
i Ofoten/Salten, må det bygges 
en ny forbruksradial.

Bærekraftig infrastruktur
BINor-prosjektet skal bidra til at 
det etableres en plattform som 

skal være med på å gjøre sam-
arbeidskonstellasjonen ledende 
innenfor infrastruktur for forny-
bar energi i arktisk klima, med 
særlig fokus på kraftinfrastruk-
tur i form av linjetraseer, samt 
infrastruktur for vindkraft.

Hovedmålsettingen er å 
etablere en kjernekonstellasjon 
av medlemmer av maskinen-
treprenører fra Nord-Norge, i 
samarbeid med andre kompe-
tansebedrifter i landsdelen, som 
skal vinne minst en av hoved-
kontraktene for anleggsarbeide-
ne ved ny 420 kV kraftledning 
mellom Narvik og Hammerfest 
via Balsfjord.

- Prosjektet går over to år og 
har en total kostnadsramme på 
vel fire millioner kroner, hvor 
Norgesforskningsråd bidrar med 
nøyaktig halvparten, det vil si 
drøye to millioner kroner, sier 
Stig Kjærvik.

Prosjektet har en tett kobling 
til VRI – infrastruktur i kaldt 
klima og Forskningsløft i Nord
prosjektet ”ColdTech – Sustain-
able Cold Climate Technology”.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I MEF ARKIV

Framtid Det foreligger mange planer for 
utnyttelse av naturressursene som finnes i nordområdene. 

MEF har kastet seg på den bærekraftige delen av virksomheten.
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w w w. b e c k m a s k i n . n o

Beck Maskin AS  
Peder Sletners vei 4 
1411 Kolbotn
FORHANDLERE: 
Skjetne Maskin AS (Trøndelag/Nordland)   
Tor Bugge (Møre og Romsdal)  
Eide Bygg & Anlegg AS (Haugesund)           
Jæren Traktorsenter (Klepp) 
Furnes Traktorsenter (Furnes) 
Eiksenteret Kvavik (Lyngdal) 
                                   

Finans©

Service©

Utleie©

Gunnar    
Christian 
Kjetil   

41 56 19 08 
93 83 46 32  
92 83 82 35 
51 78 83 80  
91 19 74 56 
92 08 50 02 

TELEFON 66 99 69 89 

Bondens
”must”

5 tonns kupp! Tør du vente?

  Gunstig leasing -   Ta kontakt idag!
 
40 40 71 71 
40 40 71 70  
95 97 90 96 

GODE PRISER PÅ TILBEHØR OG REDSKAPER 
 

Feiekoster, sandspredere, filtre, hk-fester, 
skuffer, gummibelter og alt av slitedeler etc.

KUN 279.000,- EKS MVA

* Vi tar forbehold om evt.trykkfeil. Fraktomkostninger tilkommer.

Hanix H56C kampanje
Klassens største førerhus 
Suverent førermiljø 
Vendbart HK-feste S40 
Graveskuff (Kvarneland M20 tannsystem) 
Lang stikke 
God lysutrustning 
JAPANSK KVALITET 
Puss og hammerhydraulikk 
2 ÅRS GARANTI etc.

              
NB! Prisen gjelder kun et  
begrenset antall maskiner. 
NB! Maskinene har mindre 
lakk/rustskader og selges 
derfor til svært redusert 
pris. 

SJEKK OGSÅ UT VÅRT STORE UTVALG PÅ 
ANDRE HANIXMASKINER M.M. 
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SISU (VALMET) BYTTEMOTORER
Leveres i tre forskjellige versjoner:

LONG BLOCK
Består av “short block” med tillegg av:

SHORT BLOCK
Består av:

RECONDITIONED 
ENGINE
“Komplett” motor,  

klar til bruk:

Anleggsdagene 2010

Leverandørm
artn tirsdag 19. onsdag 20. og torsdag 21. januar 

KS-/HM
S-dagen torsdag 21. januar

Sprengningsdagen tirsdag 19. januar 

Sam
ferdselsdagen onsdag 20. januar 

VA-dagen tirsdag 19. januar

Velkom
m

en 

Ta m
ed deg tre for prisen av to!

 

Meld deg på her: 

www.anleggsdagene.com

Påmelding snarest!

Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 
19. - 21. januar 2010
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Statens forurensningstilsyn 
(SFT), som fra neste år skal 
skifte navn til Klima- og foru-
rensningsdirektoratet, hadde 
som en viktig aktør fått åp-
ningsinnlegget. Seksjonssjef 
i SFT, Pål Spillum, orienterte 
om status for deponiregelver-
ket, overgangsordninger og de 
foreslåtte avgiftene på sluttbe-
handling og avfallsforbrenning 
i neste års statsbudsjett. Fylkes-
mennene har gitt dispensasjoner 
fra deponiforbudet for et sted 
mellom 400-600 tonn avfall, 
og Spillum konstaterte at de 
fleste av dispensasjonene var 
gitt i påvente av etablering av 
nye avfallsforbrenningsanlegg.  
SFT har foreslått å gradere 
avgiften på forbrenning etter 
energiutnyttelse, men Finans-
departementet ønsker i stedet å 

beholde en differensiert avgift 
for å sikre alternativ behandling 
og gjenvinning. Finansde-
partementet vil imidlertid be 
SFT vurdere eksportforbud av 
avfall. 

Ugunstige rammebetingelser
Heijo Scarrff fra det nederland-
ske selskapet NV Afvalzorg 
orienterte deretter om ulike 
metoder for beregning av depo-
niavgifter. Scarrff konkluderte 
med at SFTs sluttbehandlings-
avgifter er mange ganger så 
høye som de burde være, noe 
som etter hans mening skyldtes 
at SFTs modell legger for stor 
vekt på innhold av tungmetal-
ler. 

Jan Frøyland Jensen fra 
Norconsult fulgte opp med et 
kritisk innlegg om eksisterende 

biogassanlegg. Driften av disse 
anleggene (75 stykker) lider 
av manglende oppgradering, 
mangel på kompetente fagfolk, 
manglende driftsoppfølging 
og mangelfull rapportering, 
ifølge Jensen. Biogassanleg-
gene ligger også dårlig an med 
hensyn til statlig støtte på det 
økonomiske området. De får 
ikke støtte fra ENOVA fordi det 
dreier seg om oppgradering og 
ikke nyanlegg. Og grønne ser-
tifikater, som innføres fra 2012, 
passer ikke slike anlegg fordi 
disse er knyttet til elektrisitets-
produksjon. Alternativet, såkalt 
”feed-in”, som allerede er i 
bruk i en rekke land både i og 
utenfor Europa, er produksjons-
støtte til fornybar energi uansett 
form.  Konklusjonen var at 
norske rammebetingelser for 

produksjon av alternativ energi, 
slik de er pr. i dag, er ekstremt 
ugunstige.

Verdifull kumøkk
Den første dagen ble avsluttet 
med et artig innlegg fra det rela-
tivt nye firmaet Methergy, som 
har utviklet et konsept for utvin-
ning av metangass fra kumøkk 
til bruk i husholdninger i Afrika 
(prøvd i Kenya så langt). En 
plasttank med kumøkk blandes 
med like stor mengde vann, og 
etter noen dagers påfylling blir det 
anaerobe forhold i tanken og gass-
utvikling fra metanproduserende 
bakterier begynner. Gassen som 
produseres er nok til matlaging 
og belysning for en husholdning 
på 8 personer. Prisen er ca. 1000 
kroner, men selv dette er for dyrt 
for mange familier. Methergy har 

DEPONIBRANSJEN I 
Årets deponiseminar i regi av Avfall Norge ble holdt på Olavsgaard hotell 14.-15. oktober, 

med mer enn 100 deltagere. Foruten ren faglig informasjon og oppdatering kom det også 

ganske kritiske innspill til dagens avgifts- og miljøpolitikk fra flere hold.

Over 100 deltagere var tilstede på årets deponiseminar på Olavsgaard i regi av Avfall Norge
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ENDRING

derfor utviklet en billig-utgave 
med lavere kvalitet på plasten. 
Den holder bare 4-5 år, men kos-
ter til gjengjeld bare 200 kroner.

Juridiske problemstillinger
Avfallsbransjen er i rask økono-
misk og teknologisk utvikling. 
Dette reiser også en rekke nye 
juridiske problemstillinger, som 
ble behandlet under seminarets 
andre dag.  Advokat Andreas 
Wahl fra Bull & Co redegjorde 
for en del utfordringer knyttet 
til EUs tre rammedirektiver for 
avfall samt deponiforbudet. Kon-
kurranseregler og miljøregler står 
til dels mot hverandre, det er stort 
rom for skjønn, og det skapes 
stor usikkerhet om tolkninger av 
regelverket. Noen eksempler: 1) 
Hvordan kommer kommunenes 
enerett til innsamling og behand-

ling av husholdningsavfall til å 
stå seg framover? Når verdien 
av avfallet øker, øker også spen-
ningen mot andre markedsaktører. 
2) Monopolvirksomheter skal 
ikke subsidiere annen virksomhet, 
3) Nærhetsprisnippet er rettslig 
relevant, men hvor langt skal det 
strekkes i møte med stadig nye 
teknologiske løsninger, siden 
prinsippet om best mulig teknolo-
gisk behandling også skal gjelde? 
4) Økt behandlingskapasitet i 
EØS-området kan komme til å gi 
selvforsyningsargumentet mindre 
vekt. 5) Økt grad av gjenbruk vil 
komme til å svekke argumenter 
for markedsbegrensninger.

Laber interesse for MTB
Frode Syvertsen fra konsulent-
firmaet Mepex avsluttet med ”Er 
mekanisk-biologisk teknologi 

(MTB) noe for Norge”? Svaret 
var at slike behandlingsmetoder er 
lite brukt i Norge, men det er noen 
avfallsselskaper som vurderer det. 
Det er flere grunner til den labre 
interessen: Norske kommuner 
er flinke til å kildesortere, det er 
snakk om små mengder, vi man-
gler sorteringsanlegg for blandet 
emballasje, det er liten etterspør-
sel etter energien eller varmen 
man kan få fra disse anleggene, 
noe som henger sammen med at 
energiprisene i Norge er slik at det 
ikke lønner seg. Et annet problem 
er at komposten man får ut store 
mengder av innholder for mye 
tungmetaller. Dette er et gammelt 
problem, men det er ikke løst.

Stort potensial
MTB har tradisjonelt ikke vært 
valgt for å lage jord. Det ser ut 

som belønningsmekanismer kan 
være på trappene i EU for å binde 
karbon på ulike måter. Dersom 
man kan få løst tungmetall-pro-
blemet, vil kanskje slike beløn-
ningsmekanismer også gjøre det 
attraktivt å lage jord? Potensialet 
fra organisk avfall, husdyrgjødsel 
og avløp er svært stort. I tillegg vil 
det om et tiår eller to bli merkbart 
at verdens lagre av fosforstein 
ikke er ubegrensede. Sikkert er 
det i hvert fall at mye kommer 
til å skje på avfallsfeltet, både 
teknologisk og politisk, i årene 
framover.

Tekst
I  RANDI AAMODT
Foto
I AVFALL NORGE

Stephen Ngugi (t.v.)og Ole Sigleiv Nilsen fra firmaet Methergy hadde det mest originale prosjektet – å produsere metangass til husholdingsbruk 
direkte fra kumøkk i Kenya
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Godkjent Fjellsikring med knemater fra kurv på mobilkran er ok så 
lenge det foreligger dispensasjon fra Arbeidstilsynet (Ill. foto).

Og hovedtrekkene i Arbeidstilsynets 
konklusjoner er temmelig klare:

* Lift skal aldri brukes til annet 
enn inspeksjonsarbeid av fjellsider, 
og bare der det er gjort en risikoana-
lyse som viser at det er fullstendig 
trygt å gjennomføre en slik inspek-
sjon.

* Teleskoptruck og kurv kan vur-

deres brukt til fjellsikringsarbeid, 
men hvis typeprøvd truck med kurv 
påmontert knemater skal kunne 
brukes må dette framgå av teleskop-
truckens bruksanvisning.

* På samme måte kan mobil-
kran og kurv vurderes brukt til 
fjellsikringsarbeid, men slikt utstyr 
er ikke typeprøvd av teknisk kon-

trollorgan og dermed ikke i samsvar 
med regelverket. Dispensasjon fra 
Arbeidstilsynet må derfor foreligge.

Lang prosess
Arbeidstilsynet startet allerede i 
2003 en prosess for å utvikle og 
etablere retningslinjer for maskinelt 
innrettet fjellsikringsarbeid, men 
arbeidet ble aldri fulgt sikkelig opp 
i fellesskap med anleggsbransjen, 
til tross for at disse retningslinjene 
ble sendt ut til Arbeidstilsynets 
distriktskontorer to år senere.

Arbeidstilsynet registrerte etter 
hvert den manglende oppfølgingen 
av disse retningslinjene, og startet 
i 2007 opp et nytt arbeid rundt 
problemstillingen med personløft i 
forbindelse med fjellsikringsarbeid 
i henhold til forskrift om bruk av 
arbeidsutstyr fra 1998. Men fokus 
ble lagt på personløft generelt, og 
ikke spesielt opp mot bruk under 
fjellsikring.

- Det har vi nå gjort noe med, 
meddeler tilsynsleder Torgeir Alvs-
åker i Arbeidstilsynet Region Midt-
Norge i et ferskt informasjonsskriv 
om saken.

Kun inspeksjon
Som et resultat av denne avklarin-

gen blitt utviklet typeprøvd utstyr 
for personløft også for bruk innen 
fjellsikringsarbeid, heter det nå fra 
Arbeidstilsynet.

I kort-kort versjon innebærer det 
at lift i utgangspunktet aldri skal 
brukes til annet enn inspeksjons-
arbeid i fjellsidene, og at teleskop-
truck og kurv med knemater kan 
vurderes brukt til fjellsikringsarbeid 
forutsatt at det framgår av det 
aktuelle truckens bruksanvisning. 
Dispensasjon

Mobilkran med kurv påmontert 
knemater er ifølge Arbeidstilsynet 
greit å bruke dersom dispensasjon 
for det aktuelle oppdraget er inn-
hentet fra nettopp Arbeidstilsynet.

Utførlige vilkår i samband med 
de enkelte punktene er å finne på 
Arbeidstilsynets hjemmesider på 
internett.

Arbeidstilsynet råder over flere 
former for oppfølging og reaksjoner 
ved tilsyn, og nevner Sikker jobb-
analyse som eksempel på at utstyret 
er egnet i tilknytning til det aktuelle 
arbeidsstedet.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN 

Av årsaker Arbeidstilsynet selv oppgir som flere års 

manglende oppfølging, har etaten nå ryddet opp og 

presiserer hva som gjelder innen feltet fjellsikring 

og bruk av henholdsvis lift, teleskoptruck med 

arbeidskurv og mobilkran med arbeidskurv.

RYDDER OPP I 
RETNINGSLINJER
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MASKIN FRAMFOR 
NY

Maskinselger Oddvar Sagstuen (67) hos Komatsu Forest AS planla å bli pensjonist for tre år siden, men 

fabrikkens beslutning om å lage enda en helt ny hogstmaskin utsatte det hele. Nå har han solgt det aller 

første eksemplaret av Valmet 931 i Norge og plukket ut 1. april 2010 som nytt pensjonsdato.

Helt nye Valmet 931 er Komatsu Forests svar på etterspørsel 
i markedet etter en hogstmaskin som fyller hullet mellom den 
større Valmet 941.2 og den mindre og mer all round-tilpassede 
911.4-modellen. 931 hadde verdenspremiere på Elmia Wood i 
Jönköping i juni i år, der også Oddvar Sagstuen var selvskrevent 
med i det norske vertskapsteamet fra produsent og leverandør 
Komatsu Forest. Han hadde egentlig planer om å trekke seg til-
bake før Elmia Wood også, men klarte ikke å stå i mot verdens 
første visning av 931 og la derfor pensjonisttilværelsen på is.

Mange norske skogsentreprenører var innom standen i 
Jönköping for å overvære verdenspremieren. Sagstuen registrerte 
så stor interesse fra norske kunder at han bestemte seg for å selge 
i hvert fall én maskin til en norsk skogsentreprenør før han ble 
pensjonist.

Og til slutt var det altså han som fikk æren av å selge og skrive 
kontrakt på leveranse av det aller første 931-eksemplaret her til 
lands sammen med Stenersens Skogsdrift AS i Øyer i Oppland.

Bransjepionér
I et intervju i bransjebladet Skogeieren i 2006 varslet Oddvar 
Sagstuen at han hadde bestemt seg for å trekke seg tilbake som 
pensjonist samme allerede da. Slik gikk det altså ikke. Sagstuen 
tilhører pionerene blant dem som introduserte maskindrift i nor-
ske skoger, og slike historiske milepæler klarte han ikke å vende 
ryggen til sånn uten videre.

- Det er vel ikke riktig sånn dette har gått for seg, humrer Odd-
var Sagstuen om denne framstillingen.

- Men det er riktig at det er blitt registrert en god del maskin-
salg på meg etter oppstarten i bransjen i 1970. Den gangen i Fel-
leskjøpet med salg av Volvo skogsmaskiner, utviklet sammen av 
Volvo BM og Valmet. 

Akkurat denne siste rendyrkede Valmet 931-maskinen er 
visstnok noe nær nummer 1.000, og kanskje litt over også, av 
maskiner som jeg har solgt etter den tid. Fordelingen mener jeg 
er på om lag 20 prosent Volvo og 80 prosent Valmet, sier Oddvar 
Sagstuen, og antyder utgangen av mars 2010 som et mulig nytt 
tidspunkt å trekke seg tilbake på.

Sagstuen har fra orkesterplass kunnet følge utviklingen fra 

introduksjonen av de aller første variantene av skogsmaskiner til 
dagens hypermoderne modeller bygget opp med det aller siste på 
flere teknologiske områder.

- Som konsept er hogstmaskinene så å 
si uendret helt fra 1984, da Valmet 901 ble 
introdusert. Men spesielt på datasiden er det 
skjedd utrolig mye, og utviklingen her har 
gått veldig raskt. Så selv om skogsmaskiner 
kan se temmelig likedan ut i dag som på 
1980-tallet, er de minst tre ganger så effek-
tive i bruk, sier Oddvar Sagstuen og tenker 
på årene da 100 m3 ble regnet som en veldig 
høy dagsproduksjon for en hogstmaskin.

- Nye 931 har med seg litt fra den større 
941 og litt fra den noe mindre 911. I forhold 
til størrelsen er dette en veldig sterk maskin 
som matcher alle typer jobber fra sluttavvir-
king til tynning.

Større totalmarked
Stenersen Skogsdrift har byttet inn sin store 
941 i nettopp den noe mindre 931-nykom-
meren.

- Dere er ikke redd den vil friste flere 
skogsentreprenører som allerede bruker 
enten 941-modellen eller 911-varianten til 
å bytte maskin, og at den dermed blir en 
direkte konkurrent til Valmets andre hogst-
maskiner? 

- 931 kan nok oppfattes som et fornuftig 
alternativ til Valmets to nærmeste model-
ler, men samlet sett sørger maskinen for at 
det totale markedet i Norge blir større, sier 
Sagstuen.

Sterk og sunn konkurranse fra de øvrige 
maskinleverandørene har vært en del av den 
daglige tilværelsen for Oddvar Sagstuen 
gjennom 40 år med både oppturer, nedturer 
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PENSJON  
og bytte av merkenavn. Nå tror han med introen av 931 i Norge at 
de enda en gang skal få noe å bryne seg på.

- Volvo BM-maskinene ble til rene Valmet-produkter fra og 
med 1980, og hovedkontoret ble lagt til Hamar. Jeg har bodd på 
Furnes like i nærheten av Hedmarks hovedstad og samtidig et av 
landets mest sentrale skogbruksområder helt fra 1970, og det har 
nok vært en fordel.

Erstatter?
Etter hvert ble andre merkenavn som Kone og Partek Forest knyt-
tet il Valmet-navnet, og virksomheten ble etablert i Stange.

- Nå er det altså Komatsu Forest som har hånd om det hele, 
og de valgte heldigvis å fortsette driften i Norge fra Stange, sier 

Oddvar Sagstuen. Mange lurer på hvem som skal fylle hullet etter 
veteranen dersom han nå skulle finne på å gjøre alvor av planene 
om å bli pensjonist til våren. Tidligere Komatsu Forest-ansatt 
Odd Arne Solenes ble lansert som en mulig arvtaker da han kom 
tilbake til Valmet-gjengen for et drøyt halvår siden etter en fire år 
lang gjesteopptreden innenfor jordbruksnæringen.

- Jeg er nok ikke verre å erstatte jeg enn alle andre som også 
en eller annen gang må gå over i pensjonistenes rekker, sier en 
beskjeden Oddvar Sagstuen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Einar Sagstuen solgte det aller 
første eksemplaret av Valmet 
931-hoggeren i Norge. Etter 

over 1.000 maskinsalg gjennom 
40 år planlegger han å bli 

pensjonist fra og med mars 
2010.



ANLEGGSMASKINEN 11-0972

gang 
juni. 

mplaret 
ert til 
AS i 
en.    

FYLLER GAPET 911 – 941
De tekniske ytelsene for den nye Valmet 931-hogs-

maskinen ligger omtrent midt mellom lillesøster 

911.4 og storebror 941.2, og de viktigste bruksegen-

skapene slår tilsynelatende positivt ut i begge 

retninger. 
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Med 931 er også 900-serien av 
Valmets hogstmaskiner komplett, 
og noen 921-variant vil følgelig 
aldri se dagens lys. Og som alle 
andre av Komatsu Forests skogs-
maskiner vil også denne tilføyes 
oppgraderingstallene 1, 2, 3 osv i 
modellbetegnelsen etter hvert som 
årene går.

931 veier 19,4 tonn, eller drøyt 
fire tonn mindre enn Valmets aller 
største modell, og er følgelig flek-
sibel og effektiv til mer enn bare 
tung sluttavvirkning. Maskinen 
er samtidig 260 mm smalere enn 
941.2, men rekkevidden er faktisk 
identiske på de to maskinene, av-
hengig av valg av hogstaggregat.

Begge deler
Salgssjef Erik Øverbø i Komatsu 
Forest AS forklarer blant annet 

de tilnærmet likeverdige ytelsene 
for 931 og 941.2 med den nye 
og kraftigere CRH 22-krana som 
altså har nesten nøyaktig samme 
rekkevidde som den noe større 
standard CRH 24-varianten til 
941.2.

- 931 med ny kran er tilpas-
set bruk av både 360.2-, 365- og 
370.2-aggregatene. Følgelig er 
denne nye maskinen effektiv både 
i sluttavvirkning med tilnærmet 
samme store effekt og kapasitet 
som 941.2, men er også beredt 
til å ta de fleste tynningsoppdrag 
med bruk av litt mindre aggre-
gater.

Eller som Ole Brumm kanskje 
ville sagt det: Ja takk, begge deler.

- Og nykommeren er 
konstruert 

for å håndtere både brattheng og 
bløt grunn bedre enn 941.2, men 
uten at det går særlig merkbart på 
bekostning av maksimal effekt i 
sluttavvirkning på flatmark, sier 
Øverbø.

Mer nøyaktig
Nye 931 har en forbedret og 
nå nærmest vedlikeholdsfri 
svingmotor til hytte/kran, noe 
som ifølge Øverbø også gir økt 
nøyaktighet under manøvrering 
av aggregatet. Motoren yter 259 
hk/1.070 Nm mot 941.2’s 285 
hk/1.300 Nm. Boggiene er opp-
gradert og skal gi bedre klatre-
egenskaper, mens utsatte hydrau-
likkomponenter er mer beskyttet 
enn noen gang. Den nye Sisu-
dieselen har fireventilers tekno-
logi og kombinerer lavt forbruk, 
god effekt og høyt moment ved 
lavt turtall, ifølge salgsmateriellet 
fra Komatsu Forest.

- Med 931 er Valmet i havn 
med fem ulike hogstmaskinmo-

deller som dels hver for seg og 
dels sammen dekker alle behov 
i norske skoger, sier Erik Øverbø.

25 år
Den første 901-varianten kom 
allerede i 1984 og produseres 
fortsatt, men nå i femte gene-
rasjons utgave. Med en vekt på 
rundt 15 tonn avhengig av antall 
drivhjul, og med motorytelse 
på 204 hk/800 Nm, er det ikke 
lenger noen som tror at det også 
kommer en 921 for å komplettere 
eksisterende 900-serie hogstmas-
kiner fullt ut.

- Nei det er helt utenkelig. 
Det er plass til en 921 i selve 
tallrekka, men ikke i virkelighe-
ten. Slik 900-serien av Valmets 
hogstmaskiner framstår nå er den 
fullstendig komplett, sier Erik 
Øverbø.
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Sandvik Tamrock i hus
Administrerende direktør Hans Hanto og markedskoordinator Nils 
Tømmerås (bildet) i Sandvik Tamrock AS hilste nylig pressen 
velkommen til det nye anlegget på Lahaugmoen like øst for Oslo. 
Det fem etasjer store bygget rommer 7.200 kvadratmeter gulvplass 
pluss 1.000 kvadratmeter kaldtlager under tak som innebærer 
muligheter for komfortabel visning og salg og av maskiner også 
vinterstid. Bak nybygget er anlagt en 9.000 kvadratmeter stor 
plass besatt med betongsten, en løsning entreprenøren kom fram 
til i stedet for asfaltdekke på en gunstig økonomisk måte, ifølge 
Hans Hanto. I overkant av 50 ansatte er samlet i nybygget, som 
med tiden trolig også vil huse ansatte i andre avdelinger innenfor 
Sandvik-systemet.

SKUFFE
MAT

Mye nytt fra Leica
Leica Geosystems AS lanserer i disse dager Leica Viva som en ny generasjon målesystem som samler det siste 
innen ”state of the art”-teknologi i en portefølje av totalstasjoner, GNSS-mottakere, kontrollere og software. 
Dessuten skal den helt nye totalstasjonen ScanStation C10 gi brukeren reduserte eierkostnader, mer allsidighet og 
enda høyere scanningproduktivitet, ifølge presseinformasjon fra daglig leder Jon Bråten i Leica Geosystems AS. 
Og en ny serie av GNSS/GIS-produkter i Leica-familien med GIS-markedet som målgruppe skal tilby den mest 
lettleste og multifunksjonelle løsningen med blant annet ett-klikks dataflyt mellom felt og kontor, heter det også i 
pressemeldingen.

CCM A/S
Ødegård avfallsdeponi 
Ødegård, 2150 Årnes

www.ccm.nu

Ta kontakt for priser og spesifikasjoner.

Tlf. 63 91 03 33 / 482 59 730

Vi skaffer gode leasingavtaler på øyeblikket.

På lager: Maskinflak 6,2 m. 20 tonn. 22m3 korncontainer, 
8m3 Liftcontainer m/aluminiumslokk.

10 m3 Liftcontainer, 
igjen på lager

22m3 Container m/ dobbel
bakdør, og med topp/sideh. 

bakdør på lager. Gode priser

Stort utvalg i lettdumpere.



Et historisk tilbakeblikk på anleggsbransjen, med tekst og bilder fra 
Statens vegvesen, Norsk Vegmuseum.MASKINELT TILBAKEBLIKK
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BELTEBILER I 
SNØRYDDING

Halvbelteutførelsen innebærer 
understell med foraksel med 
hjul med vanlig styring, og en 
beltekonstruksjon lenger bak. 
Med formålet framkommelighet 
under særlig vanskelige 
veiforhold eller ferdsel i ”vegløst” 
område. Den nevnte tidsepoken 

var i forkant av tiden hvor 
snøfresere var kommet mye i bruk 
i veivesenet.

Tunge tak 
Den første enheten gjelder en 
lastebil i halvbelteutførelse som 
veivesenet i Sogn og Fjordane 

anskaffet i 1935. Særlig beregnet 
for å bidra til å holde veien over 
Filefjell vinteråpen, dvs. en 
viktig øst – vest veiforbindelse. 
Lastebilen/maskinen var en 
Citroën med betegnelsen 
Citroën-Kegresse, sistnevnte etter 
oppfinner og konstruktør av dette 
belteunderstellet. Kjøretøyets 
typebetegnelse er P107. 
Bilen var utført for å trekke 
(skyve) framfor å bære last. 
Fotoet som gjengis her viser bilen 
i tungt tak med snøen, og hvor 
det tyder på at manuell måkehjelp 

måtte inn i bildet. Bilen ble også 
påmontert veihøvelutstyr. Den 
hadde motor på 50 hk, vekt ca 
3 tonn og lasteevne ca 1,5 tonn. 
Styring skjedde også ved bruk/
regulering av beltene.

Daglig forbindelse 
Det er lite kjent i veivesenet 
hvilke resultater en fikk med 
kjøretøyet. Utover en opplysning 
om at bilen var i bruk under 
krigen, er senere skjebne for 
denne interessante enheten 
ikke kjent. Den nevnes her som 

For å være mer presis, siktes det til halvbeltebiler. 

Og her to forskjellige enheter fra 1930- og 40-tallet, 

som er kjent i veivesensammenheng i brøyting. 

For mer informasjon kontakt Svein Myhrvold - svein.myhrvold@mef.no - 913 73 832

Velkommen til MEFs anleggsutstilling
Stavanger 4. - 6. juni 2010
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historikk, den finnes dessverre 
ikke på vegmuseet! 
Noen personbilutgaver av denne 
konstruksjonen ble kjent fra 
”ekspedisjoner” her i landet. 
Og en stor personbilutgave, 
lukket og for 9 passasjerer, og 
i to eksemplarer, ble satt inn 
i vinterrute med kjøring på 
snøen over fjellovergangen på 
Hemsedalsfjellet. Som del av 
daglig vinterforbindelse mellom 
Hallingdal og Lærdal/Sogn. 
Denne ruten var i virksomhet fra 
1931 til 1942. For snøkjøringen 
var det montert metallski på 
forhjulene.

Militære formål 
Beltekjøretøyer hadde større 
interesse for militær bruk og 
formål. Den andre halvbeltebilen 
som skal omtales her, har en slik 

bakgrunn. Den kom til landet 
med okkupantene i 1940-45. 
Det tyske militæret hadde i sin 
park av feltkjøretøyer bygget 
opp et betydelig innslag av 
slikt materiell. Dette omfattet 
bl.a. en serie på 6 størrelser av 
halvbeltebiler: lette, midlere og 
tunge utgaver. De var beregnet 
særlig som trekkraft for skyts, og 
for mannskapstransport. Og var 
betegnet med angivelse av klasse 
av tonn vekt de var beregnet 
for å trekke. De var bygget av 
forskjellige produsenter, også 
samme størrelse kunne ha flere 
parallelle produsenter.

Avanserte løsninger 
På museet finnes et eksemplar 
av størrelsen 3 tonn trekkevne, 
opprinnelig betegnet som 
lett trekkvogn. Denne var 

produsert i det okkuperte 
Tsjekkoslovakia, ved Skoda-
fabrikkene. Den har bensinmotor 
av det tyske fabrikatet Maybach, 
sekssylindret med effekt 90 
eller 100 hk, og med avanserte 
konstruksjonsløsninger. Drivlinjen 
videre er hovedgirkasse med 4 gir, 
og tilleggs reduksjonsgirkasse for 
terrengkjøring.

Deponert 
I tillegg til forhjulsstyringen 
kunne kjøretøytypen også styres 
ved hjelp av beltene. Vekt av bilen 
er ca 5,5 tonn, i tillegg nyttelast ca 
1,5 tonn. Den kunne kjøres med 
hastighet inntil ca 50 km/time. 
Etter 1945 kom to slike i 
brøytearbeid på Dovre, i 
veivesenets eie, og med 
etatsnavnet påført. Men fortsatt 
med militær gråfarge. Noen 

beretning fra denne bruken har 
vi ikke. I tidens løp ble en av 
bilene overtatt av en allsidig 
kjøretøysamler, og den er senere 
blitt deponert på museet. Foto 
gjengitt her viser hvordan dette 
kjøretøyet står nå, og med snøplog 
for å vise denne historikken. 
”Påbygget” av plank antar man 
er bygget i etterkrigsperioden. 
Gummiputene på belteskoene var 
byttet ut med jernskoning, todelt 
og litt vinklet, for å gi bedre feste. 
Bilen er ikke helt komplett, og en 
del komponenter er forfalt og ikke 
funksjonsdyktige.

Museets gjenstandsnr. 2160.

Tekst I ASGEIR ENGJOM 
OG BJØRN PREBENSEN
Foto I OLE ARVID FLATMARK 
OG ASGEIR ENGJOM

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!



Maskinentreprenørenes forbund og Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA presenterer:

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2010 byr på de tøffeste nyhetene innen utstyr, og beslut-
ningstakere som representerer millionomsetninger! Messen gir en unik mulighet til å nå bygg- 
og anleggsbransjen i nord samlet. Tøffe sosiale rammer preget av arktisk villmark, nordnorsk 
gjestfrihet og heftige opplevelser setter ekstra spiss på det hele.

Klikk deg inn på www.nnba.no, og bestill og organiser alt fra standplass 
til festmiddag, akkurat når det passer deg!

Bestill din stand før 31.12.2009 og få 10% rabatt på din standleie.  
Sjansen er enda stor for å få velge den standplassen du ønsker deg.

Det er ingenting å vente på, bestill nå!

Den tøffeste bygg- og 
anleggsmessen i nord!

Arr.: Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Region Nord og 
Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA(NESO).

Tromsø, 18. - 20. juni 2010



www.nanset.no

Hitachi hydraulikk,
 Hitachi teknologi
   Hitachi driftsikkerhet
   

hITACHI 
HJULLASTERE

 

Fagskolen i Gjøvik søker

Ingeniører / sivilingeniører
til undervisningsstillinger
 

Skolen har behov for inntil 2 hele stillinger innen  
bygg- og anleggsfag. Aktuelle fagområder er:  

 Anleggskonstruksjoner 
 Fjellarbeid 
 Kommunalteknikk
 Tegning/DAK
 Byggeplassledelse

Fagskolen i Gjøvik er landets største fagskole med 
ca 750 studenter og 50 lærere. Studieområdene 
er bygg og anlegg, elektrofag, datateknikk, teknikk 
og industriell produksjon, helsefag og økonomi og 
ledelse. Over halvparten av studentene følger et av 
skolens deltids- eller nettstøttede studietilbud. 

Mer informasjon og søknad
Se www.oppland.no eller kontakt avdelingsleder 
Trond Eftedal, tlf 61 14 54 00. 
Søknadsfrist 19. november 2009 IN

FO
, O

FK

SYNLIGHETSTØY!
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MIN DAG ERLEND EDVARDSEN

Det er faktisk sant. I alle fall 
når oppdragene skjer i landlige 
omgivelser der mye av gnager-
bestanden opererer via gang-
systemer under bakken.

- Jeg har vært borti at mus 
og jordrotter i rundt omkring 
boremaskinen blåses ut av 
åpninger i gangene sine når 
jeg kjører trykkluft i mine 
egne borehull. Jobben min som 
boreleder hos Norges Geotek-
niske Institutt går mest på å 
bore i løsmasser ned til fjell, 
ikke i fjell. Hulldypene er nå 

og da på samme nivå som der 
mus og jordrotter har gangsys-
temene sine under bakken. Så 
trykkluft er en meget effektiv 
medisin for å få dem opp til 
jordoverflaten på, gliser Erlend 
Edvardsen med munter nord-
norsk dialekt.

- Fra Ballangen i Nordland 
fylke, for å være helt presis. 
Der er jeg både født og opp-
vokst, sier Erlandsen, nå godt 
bosatt i Sørumsand øst for 
Oslo med kone og to barn.

- I eget hus. Og det er et 

paradoks at jeg som jobber fast 
med grunnundersøkelser for å 
hindre framtidige setnings- og 
fundamenteringsskader på 
bygninger og andre installasjo-
ner, selv er plaget av setnings-
skader i mitt eget hus. Nå har 
vi holdt på med klagesaken i 
fem år uten at det er blitt noen 
løsning. 

39-åringen startet opp hos 
NGI for seks år siden, etter et 
par år ved lastebilavdelingen 
hos Bertel O. Steen AS. Er-
landsen er fagutdannet mas-
kinoperatør og startet karrieren 

som maskinfører hos Arntsen 
Maskinstasjon i hjembygda.

- Men det ble som for så 
mange andre dragninger mot 
sør, så jeg fortsatte i samme 
spor her i Oslo-området. Jeg 
har også jobbet på store tun-
neloppdrag, som i Romerik-
sporten og Drøbak-tunnelen. 
Jeg trengte inntekter mens jeg 
fullførte utdanningen min, sier 
Erlandsen.

Akkurat de engasjemen-
tene gav ham mye førstehånds 
kunnskaper om injeksjon og 
lekkasjer i fjell. Mye av dette 

MED MUS I 

BOREHULLENE

På boreriggen hender det vi må sikre et filter mot å komme i kontakt 
med vann. Da bruker vi kondomer som tres over og tetter slik vi 
ønsker. Kondomer er derfor blitt standardutstyr til dette formålet. Vi 
kjøper inn litt større kvanta enn ”normalt” når vi først handler, og da 
uten jordbær- eller banansmak og sånt. Jeg følte meg flau og sjenert, 
og hadde lite lyst første gangen jeg måtte handle inn ny forsyning, 

for bak disken på bensinstasjonen nede i Østfold sto det ei nydelig 
ung jente. Jeg mannet meg opp, gikk bestemt bort til disken og 
forlangt tre pakker med de sterkeste kondomene hun hadde. Nå var 
det jentas tur til å bli flau, ja så rød og flau at hun bare ble stående og 
fnise. Men jeg fikk mine kondomer, og tror ingen av oss fikk varige 
mén etter innkjøpsrunden.

Navn I Erlend Edvardsen (39)
Firma I Norges Geotekniske Institutt
Maskin I Geomachine 100 GTT

Det hender at både mus og jordrotter skytes opp av 

bakken når Erlend Edvardsen blåser borehullene 

med trykkluft ved undersøkelser av grunnforhold i 

løsmasser.

Min historie
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skjedde i perioden like før 
vann fra minst to tjern i Øst-
marka fant veien inn i nettopp 
Romeriksporten.

Boreriggen hans er en finsk 
Geomachine GM 100 GTT, 
ikke av de mest kjente produ-
sentnavnene altså, men godt 
selvforsynt med strøm, luft og 
hydraulikk. Erlandsen frakter 
beltemaskinen land og strand 
rundt i en Mercedes 2544 rig-
get som kassebil, fullt utstyrt 
for alle typer oppdrag han er 
parat til å komme ut for.

- I NGI-avdelingen der jeg 
er ansatt, driver vi undersøkel-

sesboring i løsmasser ned til 
fjell. Jobbene gjøres over hele 
landet. Alle innsamlede kjerner 
analyseres ved laboratoriet 
vårt, så selve boringen utgjør 
bare en liten andel av den to-
tale omfanget. Akkurat denne 
jobben gjøres for Oslo kom-
mune, som visstnok skal legge 
en ny avløpsledning i grunnen.

Prosjektet er godt beskrevet 
på kommunens hjemmesider, 
og Erlandsen er ikke bundet 
av noe taushetsløfte om dette 
oppdraget.

- Men det hender at jeg 
verken kan eller vil røpe hvem 

som er oppdragsgiver, eller 
hva slags prosjekt oppdraget er 
tilknyttet. Mange er nysgjer-
rige og spør om sånt når jeg er 
ute og jobber. Legg det gjerne i 
boksen for forretningshemme-
ligheter, sier Erlandsen.

Både boreriggen og trans-
portbilen er tildelt og personlig 
utstyr hos NGI. Boreriggen er 
knappe fem år gammel, er gått 
vel 3.000 timer og har så langt 
ikke hatt nevneverdige drifts-
forstyrrelser.

Utenom jobben blir det ikke 
så mye tid til overs for fri-
tidsaktiviteter uteom det som 

kraves av familielivet. Men én 
ting er også Erlend Edvardsen 
smittet av: Sykkelbasillen.

- Det blir litt sykling ja, 
og med sporadisk deltakelse i 
Birkebeiner’n. Personlig re-
kord er 3 timer 17 minutter fra 
Rena til Lillehammer.

Ikke verst det, synes vi. 
Gjeldende løpsrekord lyder 
på 2 timer og 40 minutter, og 
de fleste bruker jo nesten en 
hel dag på å komme seg over 
fjellet.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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PÅ KANTEN OMSKOLERING

Sudoku

9 1 7 8
2 1

4 3 7
9 4
1 8 4

1 3
4 7 2

7 6
8 2 1 9

Løsning kommer i neste nr.

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

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 10-09

Gynekologen i midten av 50-årene var i ferd med å gå lei den samme 
jobben i år etter år, og tenkte rett som det var på å skifte beite. Fordi 
veteranbiler hadde vært hobbyen hans gjennom hele det voksne livet, 
valgte han å til slutt å omskolere seg til bilmekaniker.

I dag er det slik at alle som tar fagutdanning også må avlegge 
fagprøve. Eks-gynekologen ordnet følgelig med praksisplass og alt annet 
som hører med. Til slutt kunne han melde seg opp til fagprøven som gikk 
ut på å demontere en bilmotor for så å montere den sammen igjen etterpå.

Da prøven vel var overstått, fikk han innkalling til sensor for å motta den 
endelige dommen:

- Nå skal du høre det at du har faktisk fått 200 poeng av 100 mulige!
Eks-gynekologen undret seg selvsagt på hvordan det kunne gå til.

- Jo, du skjønner det, svarte sensor, at du har fått 50 poeng for måten 
du demonterte motoren på, og ytterligere 50 poeng for måten du satte den 
sammen på igjen. Og i siste instans besluttet fagprøvenemnda å honorere 
deg med 100 ekstrapoeng fordi alt arbeidet ble utført via eksosrøret.
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AM KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.

Navn: 

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 1. desember
merk konvolutten “Krøsset”
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PONSSE ROAD SHOW I NORGE
20.-21.11.  KONGSVINGER KL 10-15

PONSSE ROAD SHOW I SVERIGE
10.11.  ÅSELE KL 10-15

14.11.  FALUN KL 10-15

19.11.  LAXÅ KL 10-15

25.11.  VÄRNAMO KL 10-15

Kjøreinstruks og ytterligere opplysninger:  
www.ponsse.com eller Lyder Ellevold, 
tlf.: 918 62 572

NYHETER OG TILBUD!
Ponsse Road Show bringer til dine hjemmetrakter våre 
siste produktnyheter: PONSSE Fox og PONSSE Ergo 8w 
hogstmaskiner med 8 hjul, PONSSE C22-kran og PONSSE 
H6-hogstaggregat. Med på veien er også den nye PONSSE 
Buffalo ADS lasstetraktor. Selvfølgelig kommer vi også med 
produkt- og bruktmaskintilbud og serverer tømmerhogstmat! 

Ponsse Road Show turneen startet i Finland og var  
innom til sammen åtte steder, og den fortsetter videre  
i Norge og Sverige.

EN EKTE HOGSTMASKIN TIL TYNNING
OPPLEV NYE PONSSE FOX!  

PONSSE ROAD SHOW ’09

Skogentreprenørens beste vennwww.ponsse.com
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