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 GRUNDOMAT retningsstabil jordrakett for rørdimensjoner opp til 150 mm

 GRUNDORAM pressing av stålrør med diameter opp til 2000  mm,  
 horisontalt eller vertikalt

 GRUNDOBURST utskifting av gamle rør med dimensjoner opp til  
 1000 mm

 GRUNDODRILL styrbar, horisontal boring i dimensjoner opp til 600 mm,  
 med hydraulisk slaghammer for stenholdig jord

 Föckerspreger pipe and cable plows kabelplog for pløying av rør og kabler  
 i dimensjoner opp til 225mm

 Prime Drilling -styrbar, horisontal boring i lengder opp  
 til 2500 m og dimensjoner opp til 1400 mm.

Skreddersydde løsninger  
for legging av rør uten åpne grøfter

T H E  O N L Y  C H O I C E  F O R  P E R F E C T  P I P E  I N S T A L L A T I O N S



Atlas Copco 1 + 2 program 
Utvidet garanti uten ekstra kostnad

Slaghammere fra Atlas Copco er konstruert for å gi deg topp ytelse og lave driftskostnader over  
mange år. Det vil vi bevise ved å gi deg en utvidet garanti fra ett til tre år uten ekstra kostnad.

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller registrer deg på www.1plus2program.com 

Atlas Copco Anlegg og Gruveteknikk AS, Tlf. 64 86 03 00



LAVERE
VEKT

LAVERE
PRIS

EXCALITE

                            Excalite skuffene har samme 
                           fordelaktig design som 
                           Gjerstad skuffene. 
W
                        Excalite skuffene har H400-H450 
                   kvalitet, men er lavere dimensjonert.

               Excalite-utstyret fåes til maskiner 
           fra 8 til 23 tonn med S50-S60 og 
         S70 fester, som:

Ja takk, begge deler!

Som et alternativ til vår høye 
Gjerstad-kvalitet er dette 

servicemaskiner.

Rock Solid Solutions!

: www.gjerstad.come de ru, Norge elef st: sales erstad.co  We : www.gjerstad.comGjerstad mek. industri AS, Brokelandshee

God jul og et godt nyttår!
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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! 
 

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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LEDER

KONFERANSE - OG 
KLIMASESONG

Vinterhalvåret er høysesong for konferanser innen de aller fleste 
bransjer. Denne høsten har vi i tur og orden vært til stede på 
Oslokonferansen, Skogavdelingens temadager, Årets deponiseminar og 
Fjellsprengingskonferansen. Og etter nyttår står først Anleggsdagene, 
og senere Avfallsdagene for tur. Innimellom alt dette avholdes en rekke 
mindre seminarer og bransjemøter med avgrensede temaer på dagsorden.

Slike konferanser danner sjelden grunnlag for de helt store oppslagene 
i den tilknyttede fagpressen. Men konferansene er viktige møteplasser 
der samordning av ny kunnskap, erfaring og kompetanse peker ut nye 
utfordringer som ligger litt lenger fram i tid. Eller for å bruke et litt annet 
bilde: Så å si alle oppdrag og arbeidsoppgaver som anleggsbransjen og 
andre MEF-bransjer utfører i dag, er et resultat av tidligere forskning, 
kunnskapsformidling og meningsbrytning som i sin tid har blitt presentert 
og diskutert på konferanser.

En del av vår oppgave er å formidle hovedtrekk fra det som bringes til 
torgs på slike konferanser. Selv om den praktiske gevinsten av de faglige 
innleggene og diskusjonene omkring temaene ikke kan hentes ut som 
nyhetsstoff på lang tid ennå. Likevel bærer altså denne siste utgaven av 
Anleggsmaskinen i 2009 innholdsmessig mer preg av både avholdte og 
kommende konferanser enn det som vanlig er.

Når disse linjer skrives arrangeres en annen og langt mer omfattende 
konferanse i København. Klimakonferansen samler 20.000 delegater og 
pressefolk fra 200 land over en toukers periode. Et mål er å komme fram 
til politisk enighet om tiltak som begrenser utslippene av klimagasser. Det 
er spesielt forbrenning av fossilt drivstoff og tilhørende utslipp av CO2 
som bekymrer. På dette området har produsentene av anleggsmaskiner 
for lengst lagt ned et formidabelt motorteknologisk pionérarbeid, anført 
av et felles regelverk i Europa og USA med mål om å kutte utslipp av 
CO2 fra dieseldrevne anleggsmaskiner så langt det er mulig. 

Alle nye anleggsmaskiner med dieseldrift som omsettes i land der Tier 
3 og Steg IIIa-direktivene gjelder, må klare de fastsatte kravene til CO2-
utslipp. Tier 4 og Steg IIIb-kravene som gradvis innføres fra og med 
2011, handler mest om utslippskutt av hydrokarboner og NOx, altså 
avgasser som overhodet ikke har noen innvirkning på klimaendringene. 
Noen produsenter opplyser at nødvendige inngrep for å redusere utslipp 
av disse avgassene paradoksalt nok kan medføre økt dieselforbruk, og 
dermed tilhørende økt CO2-utslipp som følge. I dette nummeret har vi 
fått testet en beltegraver fra 1988. Maskinen byr på massevis av krefter 
og arbeidskapasitet til å være over 20 år gammel. Men en nøyaktig 
sammenlikning av drivstofforbruket ville avslørt enorme forskjeller 
hva angår utslipp av CO2 per tonn håndtert masse. Denne vissheten er 
grei å ha i bakhodet nå når CO2 og klimaet er to av vår tids helt store 
diskusjonstemaer. 
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askinentreprenø-
renes Forbund 
(MEF) gjennom-
fører med jevne 

mellomrom spørreundersøkel-
ser blant alle sine medlemsbe-
drifter. Undersøkelsene hand-
ler blant annet om bedriftenes 
ledige kapasitet og deres for-
ventninger til bransjen. MEF 
har som mål å være landets 
viktigste leverandør av fakta 
om kapasitet og kostnads-
utvikling i anleggsbransjen. 
Organisasjonen har ca. 1.930 
medlemsbedrifter med totalt 
28.000 ansatte og representerer 
med det 85 prosent av anleggs-
bransjen i Norge. MEF har der-
med et meget godt og troverdig 
grunnlag for sine statistikker 
og kapasitetsundersøkelser. 
De ferske tallene, som lan-
seres nå i desember, viser at 
anleggsbransjen går noe bedre 
enn da markedet var på det 
mest usikre i fjor vinter og at 
bedriftene ser en smule lysere 
på fremtiden enn de gjorde på 
samme tid i fjor. Likevel er 
det fremdeles betydelig ledig 
kapasitet i bransjen og en 
rekke bedrifter har behov for 
flere prosjekter og mer arbeid. 
Oppfatningene ser også ut til 

0

10

20

30

40

50

60

70

12 mnd6 mnd.3 mnd1 mnd.

Høst - 08

Våren - 09

Høst - 09

0

1

2

3

4

5

6

100-80060-10030-6010,0-302,0-10

2007

2008

2009

FORTSATT TØFFE 
TIDER
Ferske tall fra Maskinentreprenørenes Forbund viser at det fremdeles er svært tøffe tider i 

anleggsbransjen, men at det likevel kan spores en ørliten bedring fra samme tid i fjor. Situasjonen varierer 

imidlertid veldig fra entreprenør til entreprenør avhengig av størrelse og markedsposisjonering.

M

Ledig kapasitet til å bygge vei om 1, 3, 6, og 12 mnd.
- Andel ansatte i prosent

Gjennomsnittlig antall tilbud etter kontraktsstørrelse‘07, ‘08 og ‘09 
(januar-oktober) - i mill. kroner
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å variere fra entreprenør til 
entreprenør, avhengig av om 
de opererer i det private eller 
offentlige markedet. For mens 
statens tiltakspakker først og 
fremst har rettet seg mot of-
fentlige prosjekter innen infra-
struktur og rehabilitering, har 
de private initiativene stoppet 
litt mer opp.

Store variasjoner
– Vi ser av tallene at det fort-
satt er et todelt anleggsmarked 
i Norge, sier næringspolitisk 
rådgiver i MEF, Trygve Ulset. 
– Mange av våre medlemsbe-
drifter sliter med omstillingen 
fra det private til det offentlige 
anleggsmarkedet. I tillegg er 
det store forskjeller mellom 
store og små bedrifter. Bedrif-
tene med 20 eller færre ansatte 
har mest ledig kapasitet, mens 

de med flere enn 50 ansatte 
klarer seg langt bedre. En år-
sak til det kan være at riksen-
treprenørene i mindre grad enn 
tidligere benytter underentre-
prenører. De minste bedriftene 
er dessuten i større grad rettet 
mot det private markedet og 
har derfor litt færre oppdrag 
og større vanskeligheter med å 
omstille seg.

Dårlig ordrereserve
MEFs kapasitetsmålinger gjen-
nomføres i mai og november 
hvert år. Tallene for høsten 
2009 viser en urovekkende øk-
ning i ledig kapasitet mellom 
én til tre måneder frem i tid. 
Selv fra et høyt nivå på ledig 
kapasitet i desember 2008 og 
juni 2009, øker den ledig kapa-
siteten ytterligere nå.
– Hele 57 prosent av bedrif-

tene melder om dårlig eller 
svært dårlig ordrereserve de 
kommende seks månedene. Av 
disse igjen sier hele 18 prosent 
at de har svært dårlig ordrere-
serve, som er en høyere andel 
enn på begge våre foregående 
målinger, forteller Ulset.
– Når det gjelder arbeidskraft, 
sier en tredjedel av bedriftene 
at de vurderer å si opp eller 
permittere ansatte de neste 
seks månedene, noe som er en 
dramatisk oppgang siden juni 
i år, da kun en femtedel av 
bedriftene vurderte oppsigelser 
eller permitteringer. Bare de-
sembermålingen fra 2008 viser 
en mer negativ tendens.  

Større konkurranse
Det har for øvrig vært en jevn 
fordeling av anbudene i 2009, 
men konkurransen har blitt 

kraftig skjerpet. Det har vært 
flere tilbydere på både små og 
store kontrakter enn det var i 
både 2007 og 2008. Hele 67 
prosent av kontraktene har 
fire eller flere tilbydere, mot 
henholdsvis 32 prosent og 42 
prosent i 2007 og 2008. Som 
i 2008 har det i år vært størst 
konkurranse på kontrakter mel-
lom 10 og 30 millioner kroner. 
– Kapasitetsundersøkelsen som 
ble avsluttet nå i desember 
viser at det vil være svært mye 
ledig kapasitet i bransjen de 
kommende månedene, og vi i 
MEF håper på vegne av alle 
våre medlemsbedrifter at den-
ne situasjonen nå blir utnyttet 
av både offentlige og private 
byggherrer, avslutter Ulset.

Tekst  og foto
I RUNAR F. DALER
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FORSIKRING AVTALEJUSTERINGER 
-LITT OM BONUS, SERVICE OG SIKKERHET

MEF-medlemmer forsikret i If har i mange år hatt en unik bedriftsbo-
nusavtale basert på forholdet mellom innbetalt premie og utbetalte skader. 
I korte trekk har ordningen gått ut på å måle premie/skade de siste 3 år.

Ordningen har fungert veldig bra, men i noen tilfeller har enkeltskader 
slått urimelig ut, og gjelder spesielt hvor én større skade fører til bonus-
nedrykk flere år å på rad. Etter et samarbeid mellom MEF og If er nå sys-
temet korrigert. I det nye systemet tas det hensyn til forsikringstakerens 
totale skadeforløp, og skader eldre enn 4 år trappes ned. På den måten vil 
en storskade bli vektlagt mindre ettersom årene går.

Endringen vil få konsekvenser for et fåtall av medlemmene, og disse 
vil i hovedsak få en gunstigere bonusutvikling.

Bedre telefonservice
I noen tilfeller har If fått tilbakemelding om at det har vært for vanskelig 
eller tatt for lang tid å få hjelp til forsikringsspørsmål.

For å bedre servicen ovenfor medlemmene, har If nå etablert en egen 
MEF servicetelefon.  Her vil medlemmene få hjelp av kvalifiserte MEF-
spesialister. I samarbeid med MEF er det utdannet over 50 spesialister på 
forsikring til MEF-medlemmer. Dette er personer som har direkte kunde-
kontakt ved årsgjennomganger samt de som betjener MEFs servicetele-
fon. Har du spørsmål om forsikringer, ring 815 11466.

Fra prosjekt- til entreprenørforsikring
Mange entreprenører kjenner godt til prosjektforsikring. Norske Stan-
darder krever at alle som utfører en entreprise i henhold til standarden, 
har krav om å tegne forsikring som blant annet dekker utført kontraktsar-
beide.

Tidligere har det vært mulig enten å kjøpe forsikring for det enkelte 
prosjekt med prosjektets verdi som forsikringssum, eller å kjøpe en lø-
pende årsforsikring. Mange MEF-medlemmer har valgt å kjøpe forsikring 

på enkeltprosjekter. I en god del tilfeller har If avdekket at medlemmer 
har hatt for lave summer i forhold til det reelle.

For å forhindre at medlemmer kan få problemer ved en skade på 
grunn av for lav forsikringssum, har MEF og If bestemt at alle entrepre-
nører med behov for denne type forsikring skal ha en løpende årsforsik-
ring.

De som har denne forsikringen er da dekket med inntil 20 millioner 
kroner for hvert prosjekt. Høyere summer kan også avtales. Betegnelsen 
på denne forsikringen blir entreprenørforsikring. 

Sikkerhetssjekk
7 av 10 MEF-medlemmer benytter If Login. Denne tjenesten ordner 
forsikringene og skadesakene til bedriften direkte på nettet, noe som både 
sparer tid og forenkler behandlingen. If Login gir bedriften oversikt over 
forsikringene sine og hva som gjelder i forhold til vilkår. Det er lett å 
gjøre endringer, melde skader og følge prosessen videre.

Nå er det også laget en egen sikkerhetssjekk for MEF-bedrifter hvor 
bedriften kan kontrollere sikkerhetsnivået i bedriften. Sjekken består av 
en rekke spørsmål som er direkte relatert til sikkerhetsforskrifter i forsi-
kringsvilkår. Forskriftene inneholder i hovedsak de samme forhold som 
er foreskrevet i offentlige lover og forskrifter.

Ved å gjennomføre sikkerhetssjekken får du status for sikkerhetsnivået 
i bedriften og forslag til tiltak på områder som kan forbedres.

Tekst
I ULF MICHAELSEN
Salgssjef Allianser Bedrift, If Forsikring
ulf.michaelsen@if.no
Arkivfoto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Samtidig som 2010 nærmer seg, har IF gjort justeringer i bedriftsbonusavtalen for MEF-medlemmer. 

Dessuten er nivået på telefonservice hevet, og bedriftene gis nå mulighet til å skaffe seg full oversikt 

over eget sikkerhetsnivå.

Illustrasjonsfoto
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MEF HAR ORDET

Takk for samarbeidet i 
2009 og riktig god jul
2009 nærmer seg slutten og vi kan se tilbake på et aktivt år. MEF har 
hatt en stor nærings-politisk aktivitet i det året som snart er slutt. Vi har 
jobbet med en rekke næringspolitiske saker og har lagt vekt på å samle 
kunnskap og dokumentere fakta. Dette bidrar til at vi i enda større grad 
enn tidligere blir lyttet til av myndighetene. Vi er hele tiden opptatt av å 
få på dagsorden utfordringene knyttet til forbedringer av infrastrukturen 
i Norge. Den 26. november gjennomførte vi en interessant temadag 
om alternativ finansiering av infrastrukturprosjekter. Vi setter fokus på 
alternativ finansiering fordi utbyggingen av veg og jernbane går alt for 
tregt med dagens finansieringssystem. På temadagen fikk vi høre om 
hvordan dette gjøres i Østerrike. Der finansieres motorvegutbyggingen av 
vegavgifter og styres og drives av et eget statseid selskap.

På samme temadag holdt lederen av Transport- og 
kommunikasjonskomiteen på Stortinget Knut Arild Hareide, foredrag om 
følgende: ”Norge trenger et velfungerende transportsystem. Er det mulig 
å få en god infrastruktur på plass før ”eldrebølgen” tar oss på senga?” 
Hareide mener at det er mulig å få til en satsing på dette i inneværende 
stortingsperiode.

Hovedstyret i MEF hadde 1. desember et møte med den nye 
statssekretæren i Samferdsels-departementet Lars-Erik Bartnes.  Han 
signaliserte at den politiske ledelsen i departementet hadde store 
ambisjoner for norsk samferdselspolitikk. Vi er spente på om politikerne 
klarer å levere.  

Utfordringene er mange i året som ligger foran oss.  I forbindelse med at 
forvaltnings-reformen innføres fra 1. januar 2010, får fylkene ansvaret for 
17.000 km mer ”riksveg”.  MEF ønsker å etablere et nærmere samarbeid 
med fylkeskommunene der synliggjøring av MEFs dokumentasjon 
og analyse av anleggsbransjen blir viktig.  Vi skal bidra til viktig og 
nødvendig dokumentasjon på fylkesnivå om kapasitet, marked og 
forventninger. 

MEF skal i 2010 videreføre arbeidet med å dokumentere status for 
vannledningsnettet og avløpsledningsnettet i Norge. Vi vil arbeide videre 
med MEF-statistikk om MEF-bedrifter som har vann og avløp som 
hovedvirksomhet. Vann og avløp er et viktig markedsområde for mange 
av MEF-bedriftene.

Det er vanskelig å spå om framtiden. I fjor på samme tidspunkt 
var vi usikre på hva finanskrisen ville bety for våre bransjer og for 
organisasjonen. Medlemstallet vårt har økt også i år og i skrivende stund 
ligger vi på 1950 medlemsbedrifter – en netto økning på 42 bedrifter 
- til tross for økonomiske nedgangstider. Jeg tror at 2010 blir et mye 
mer krevende år og den siste kapasitetsundersøkelsen, som presenteres 
på MEFs Fakta- og analysedag den 15.12, viser betydelig mer ledig 
kapasitet enn forrige undersøkelse selv om det er store geografiske 
forskjeller. Kort oppsummert kan vi si at det bevilges mye midler til veg 
og jernbane, men det er stagnasjon i det private markedet.

Igjen: Takk for godt samarbeid i 2009. Jeg ønsker alle sammen en riktig 
God Jul og et Godt Nytt År.  
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JURIDISKJURRRRIII

ANANANLLL1414

BEREGNING AV MERVERDIAVGIFT TIL 
OFFENTLIGE ETATER 

Det følger av merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969, nr. 66, § 16 
(13) at tjenester i siste omsetningsledd som angår planlegging, 
prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig 
vei og jernbaneanlegg, ikke er merverdiavgiftspliktig. Dette 
er et regelverk på så vel byggherresiden som entreprenørsiden 
medfører betydelige problemer å tolke og fastsette grensen 
mellom avgiftsfrie og avgiftspliktige arbeider. Juridisk avdeling 
får ofte henvendelser relatert til denne problemstillingen, hvor det 
ikke sjelden er poster hvor det er betydelige tvilstilfeller, og hvor 
ingen av partene har klar oppfatning om dette.

Ikke sjelden får MEF henvendelser fra medlemsbedrifter, 
hvor byggherren har fremkommet med innsigelser til faktura 
og fordelingen mellom avgiftsfrie og avgiftspliktige arbeider. 
Ikke sjelden tar entreprenøren innsigelsen til følge og foretar 
korrigeringer. Heller ikke sjelden har det ved senere bokettersyn 
vist seg at den beregningen av avgiftsfrie arbeider som da er 
foretatt av byggherren, har vært feil, som igjen leder til en 
korreksjon av merverdiavgiften og i alvorlige tilfeller også 
bøtelegging.

Jeg viser til merverdiavgiftsloven § 10, hvor det heter:
Registreringspliktige næringsdrivende skal beregne og betale 
avgift av omsetning og uttak som nevnt i kap. IV.

Ordlyden er entydig. Det er den næringsdrivende som skal 
beregne og betale avgift av omsetning. Således tilligger det 
entreprenøren å fastsette omfanget av avgiftspliktige og 
avgiftsfrie arbeider og beregne avgift på avgiftspliktige arbeider.

Problemene oppstår ofte når byggherren mottar faktura og 
har innsigelser til fordelingen av avgiftsfrie og avgiftspliktige 

arbeider. Dersom innsigelsen er åpenbar, og entreprenøren er 
enig, bør fakturaen selvfølgelig rettes. Dersom entreprenøren er 
usikker på hvorvidt en fordeling av avgiftsfrie/avgiftspliktige 
arbeider som er foreslått av byggherren er korrekt, er det min 
klare tilrådning at entreprenøren bør stå ved sin oversendte 
faktura og viser til merverdiavgiftsloven § 10 og krever vederlag 
inkl. merverdiavgift basert på den fordelingen som er foretatt.

Alternativt kan entreprenøren vurdere å akseptere at byggherrens 
fordeling av avgiftspliktige og avgiftsfrie arbeider under den 
klare forutsetning dersom senere bokettersyn dokumenterer feil 
fordeling, vil etterberegningen inkl. evt. bøter bli dekket av 
byggherren. 

En slik avtale bør undertegnes av byggherren.

Medlemsfirmaer som kommer ut for en slik situasjon, kan ta 
kontakt med juridisk avdeling og 
få tilsendt standard avtaleformular som kan benyttes i forbindelse 
med den avtale som skal 
inngås med byggherren.

Advokat
I ERLING M. ERSTAD

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.



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

KOMPLETT ENTREPRENØRLØSNING
for landmåling og maskinstyring med Trimble SPS930 

totalstasjon +SPS882 rover og base + TSC2 målebok med 
SCS900 og kontorprogramvaren TBC for entreprenører

TRIMBLE SPS930 – Universal totalstasjon
Trimble SPS 930 - Robotic  
totalstasjon for landmåling  
og alle maskinstyringssystemer:

TRIMBLE SPS882 – GPS/GNSS Base og Rover:

TRIMBLE TSC2 - Målebok med SCS900 feltprogram:

KAMPANJE!

BESTILL BASE OG ROVER I KAMPANJEPERIODEN  
OG FÅ MED MÅLEBOK OG PROGRAMVARE PÅ KJØPET

Nisjefirmaet Bever Control AS er tildelt Gullfeiselen 

2009, NFFs årlige og synlige heder til den eller de som 

har utmerket seg på en framifrå måte i bransjeøyemed.

Feiselen ble overrakt daglig leder i Bever Control siden 1987, Thorvald 
Wetlesen på vegne av selskapet, som lenge har vært en pådriver for å 
utvikle ulike teknologiske verktøy for tunnel- og gruvebransjen (se foto 
side 27).
- Årets vinner har vært ledende på området siden dag én, og innehar 
fortsatt en tetposisjon. Fellesnevneren har vært å høyne tunnelkvaliteten 
på en billigere, raskere og sikrere måte, særlig på området dokumentasjon 
knyttet til boring, kontur, injeksjon og geologiske forhold, samt sikring 
med bolter eller sprøytebetong for å nevne noe, sa NFF-formann Eivind 
Grøv under tildelingen.

Overlevde 80-årene
Bever Control så dagens lys i 1982 og har kun et par håndfuller fast an-
satte, som alle er enestående fordi store deler av gullfeiselvinnerens res-
surser pløyes inn i ny forsknings- og utviklingsvirksomhet, ifølge Grøv. 
Selskapet overlevde de harde 1980-årene på konsulentvirksomhet. Senere 
utviklet det seg raskt som tung leverandør og premissgiver. 
- Mange av prosjektene som er kjørt i regi av Bever Control er blitt støt-
tet av mange bedrifter i bransjen, Norges forskningsråd og Innovasjon 
Norge. Utviklingen er etter hvert gått veldig raskt, og vinneren av årets 
Gullfeisel leverer nå 4. generasjon datasystemer for borerigger til salve-
boring og injeksjon, framholdt Eivind Grøv.

Æresmedlem
Ingeniørgeolog og den høye beskytter av renskespettet, Per Bollingmo 
ble samtidig utnevnt til æresmedlem i NFF, basert på mangeårig innsats 
innen prosjektering og oppfølging av tunneler og bergrom. Bollingmo 
har dessuten utenlandserfaring fra oppgaver i 18 forskjellige land, vært 
personlig medlem i NFF siden 1967 og hadde sitt første innlegg på 
fjellsprengningskonferansen samme år. Senere er det blitt forelesninger/
komitearbeid/deltakeransvar på flere enn 50 av NFFs arrangementer, før 
han ga seg som medlem av fagkomiteen tidligere i år.

GULLFEISELEN 
TIL BEVER 
CONTROL

Æresmedlem Per 
Bollingmo er nytt 

æresmedlem i NFF
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Fokus på alternativ veifinansiering
MEF benytter enhver anledning til å fokusere på alternative måter å finansiere 

veiutbygging i Norge. Leder Knut Arild Hareide i Stortingets transportkomité 

fikk selskap av leder av finansieringsavdelingen i et statlig eid sveitsisk 

prosjekterings- og finaniseringskonsern da alternative finansieringsformer 

sto på dagsorden under et seminar i MEF-regi.

Sveitsiske Gabriele Csoklich representerer en helt annen finansierings-
kultur enn den som råder her i Norge gjennom selskapet ASFiNAG med 
2.644 ansatte, et statlig heleid konsern med monopol på veiprosjektering 
og gjennomføring av selve byggingen, samt vedlikeholdsansvar og å 
skaffe til veie nødvendig finansiering. Fram til 1960 dekket Sveits all 
veiutbygging over innbyggernes skatteseddel, men etablerte enkelte spe-
sialselskaper med ansvar for innkreving av bompenger til finansiering 
av fem kostintensive veiutbyggingsprosjekter som startet to år senere.
I 1982 ble så statlige ASFiNAG etablert som et spesialisert selskap med 
ansvar for finansiering av veiutbygging, og intet annet. Det totale entre-
prise- og finansieringsansvaret til dagens omfang ble gradvis implemen-
tert i perioden 1997-2006.
Det kom fram at den sveitsiske modellen neppe er gjennomførbar i 
Norge på kort sikt. Men den sveitsiske prosjektorienterte måten å finan-
siere veiutbyggingen kom med som nyttig ballast sammen med 
Knut Erik Hareides gjennomgang av norske finansmodeller. 
OPS (offentlig-privat samarbeid) har så langt vært det nær-
meste norsk veiutbygging har kommet begrepet prosjektfinan-
siering.
Begrepet prosjektfinansiering har ingen entydig definisjon, 
men tillegges som regel følgende betyding: En inndeknings-
form av veiutbyggingskostnadene som ikke begrenser fram-
driften for prosjektet, og der framdriften ikke er avhengig av 
den til enhver tid sittende regjerings forgodtbefinnende.
Det blir på en måte om å bygge et hus eller hytte med bygge-
lån, som samtidig sikrer prosjektene en rasjonell utforming og 
framdrift.
Knut Arild Hareide viste til at trenden for bevilgningene til vei- 
og baneformål har økt de seneste årene, men langt langsom-
mere enn til for eksempel de regionale helseforetakene.
- Andre sektorer tar pengene vi gjerne skulle hatt. Det er snakk 

om fordeling, sa Hareide og viste dermed til at politikk nå som før fort-
satt handler om å sektormessig kjempe om knappe goder.
Grunnen til at OPS-prosjektene er på dagsorden som aldri før i det poli-
tisk landskapet for tida, er at de har gitt kortere byggingsperiode enn for 
ordinære bevilgningsprosjekter.
- Og risikoen bæres av aktøren, som igjen sikrer bedre prising av slik 
risiko. Dessuten avlaster privat finansiering de offentlige budsjettene. 
Samtidig får den private aktøren mulighet til å se hele kostnadsbildet, 
både bygging, drift, og ikke minst vedlikeholdskostnadene som jo hen-
ger ved 25 år framover i tid, oppsummerte Hareide og fortsatte:
- Alternative entrepriseformer og økt bruk av samspill mellom offentlig 
og privat sektor er et dagsaktuelt tema. Men det er behov for mer pen-
ger, og de vi har må brukes enda bedre. Samtidig må vi ta vare på mil-
jøet og satse mer på både kollektive løsninger og fokusere på sikkerhet.

I 2008 innførte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ny forskrift om ID-kort for 
bygge- og anleggsplasser. ID-kortene har en gyldighet på to år fra det ble utstedt, og 
de elste kortene skel dermed fornyes i løpet av 2010. Kontroller derfor utløpsdatoen på 
kortene i virksomheten, og sørg for å bestille nye før utløpsdatoen.

Rutinen for fornyelse vil bli sendt ut til alle registrerte bestillere på e-post i løpet 
av desember 2009. Virksomheter der personer med bestillingsansvar har sluttet vil få 
tilsendt et brev til virksomhetens registrerte adresse i foretaksregisteret i Brønnøysund. 
ID-kortet koster inntil videre 63 kroner inkludert moms.

Det vil i denne omgangen ikke være nødvendig å sende inn nytt bilde, ny signatur 
eller kopi av legitimasjon til ansatte i virksomheten som skal fornye eksisterende 
ID-kort. Alle opplysninger vil imidlertid bli slettet hvis virksomheten ikke fornyer 
ID-kortene senest to måneder etter ID-kortets utløpsdato. Informasjon om rutinen for 
fornyelse blir også lagt ut på www.byggekort.no.

Fornyelse av ID-kort – sjekk utløpsdatoen på kortet ditt



ANLEGGSMASKINEN 12-0917

NYTT FRA REGIONENE

Region Øst

Jule/medlemsmøte
MEF avd. Østfold arrangerte 24. november jule/medlemsmøte. 
Alle våre handelsavtalepartnere var invitert for å fortelle om sine 
produkter og smarte løsninger. Dette for å gjøre hverdagen lettere 
for vår medlemsbedrifter. Hjelp til å gjøre jobben rasjonelt. Gode 
ideer og løsninger. Tydeligvis et interessant tema om man skal 
dømme etter oppslutningen. Det ble arrangert gjettekonkurranse 

som ble behørig premiert av våre avtalepartnere. Etter møtet ble det 
servert julemat av beste slag.

Ramlos Bulldozerdrift AS 60 år

Ramlos Bulldoserdrift AS, Os i Østerdalen, har holdt på i 
anleggsbransjen siden september 1949. 

Til jubileet hadde ledelsen invitert ansatte og 
forretningsforbindelser og begivenheten ble markert på Os lørdag 
28. november. Tor Ole Smedås ble tildelt Maskinentreprenørenes 
Forbunds fortjenstmedalje i sølv etter 20 års tjeneste i firmaet.

På bildet bakerst fra venstre: Jon Erik Nygjelten, Stig Trøan, 
Ingebjørg Osgjelten, Tor Ole Smedås, Terje Hummelvoll, Jan Arve 

Schjølberg, Olav Osflaten og Leif Helge Riise
Foran fra venstre, Cecilie Øvergård, Leif Kr. Westvold, Britt R. 

Horten og  daglig leder Kjell Horten.

På bildet: Tor Ole 
Smedås og daglig 
leder Kjell Horten

Årsmøter i  
Region Øst
Avd. Hedmark og Oppland 11.-14. februar 
2010, København
Avd. Oslo/Akershus 17. februar 2010, 
Rica Holmenkollen Park Hotel
Avd. Østfold 18. februar 2010, Thon Hotel 
Halden  

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig 
God Jul og et Godt Nyttår!

Representanter fra handelsavtalepartnerne. Fra venstre: Lars 
Selland Mathisen, Kjell Arne Bekken, Jon Haugstuen, Steinar 
Roos. Trond Harterman, Jens Kase, Jørgen Hansen, Nina 
Svendsen, Arild Lund, Erik Vestby og Hans Terje Asak.
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NYTT FRA REGIONENE

Region Midt

Valgkomiteene for avdelingene
Valgkomiteene for avdelingsstyrene i regionen er i gang med sitt 
arbeid for årsmøtene for 2010. Er det noen som har innspill til 
valgkomiteen kan dere ta kontakt med lederen i valgkomiteen for den 
aktuelle avdelingen. Lederne er: Arvid Gjerde (MEF avdeling Møre 
og Romsdal), Helge Myrabakk (MEF avdeling Nord-Trøndelag) og 
Ole Morten Meistad (MEF avdeling Sør-Trøndelag). Valgkomiteene 
skal være ferdig med sin innstilling til årsmøtene tidlig i januar.

 

MESSER OG KONFERANSER 2010
7.-8. januar: Berginjeksjon i praksis
NTNU Trondheim. Arr. NFF

19. - 21. januar: Anleggsdagene 
Gardermoen

1.-3. mars: Sprengningsarbeider  
– et fag i endring
Storefjell hotell. Arr. NFF

4. – 5. mars: Avfallsdagene
Holmekollen Park Hote

17. – 19. mars: INTERtunnel Russia
Expocenter Moskva

19. – 24. april: Bauma
München

20. april: NFF Temadag 
Oslo

1. juni: TBM-konferansen Bergen
Arr. NFF

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

Kurs i Statens vegvesens 
Prosesskode 1 
Siden det ble så stor pågang på kursene i Statens vegvesens 
prosesskode som MEF-skolen gjennomførte i Ålesund og Stjørdal blir 
det satt opp enda ett kurs. Disse to kursene hadde over 100 deltakere 
totalt så dette temaet var noe medlemmene tydeligvis satte pris på! 
Neste kurs blir 9. februar på Rica Hell hotell på Stjørdal. Det vil bli 
utsendt egen invitasjon til kurset senere.

Fagturer
Regionrådet og styrene i Region Midt har bestemt at neste års 
fagtur blir i Stockholm med avreise fra Vigra og Værnes. Det er 
ikke fastsatt endelig program og tidspunkt, men vi vil sende ut 
egen invitasjon til medlemsbedriftene så snart dette er avklart. 
Det er også bestemt av det blir fagtur til Syden vinteren 2011 
med avreise fra de samme stedene.

Togtur til Anleggsdagene 2010
Den tradisjonelle togturen til Anleggsdagene på Gardermoen blir 
også arrangert før årets Anleggsdager. Turen går fra Trondheim 
mandag 18. januar 2010 med mulighet for påstigning underveis. 
De som melder seg på Anleggsdagene vil få tilsendt egen 
invitasjon på nyåret.

Vi i Region Midt ønsker alle våre medlemsbedrifter og 
samarbeidspartnere en riktig God Jul og ett Godt Nyttår!
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Region Nord

Avd. Finnmark inviterer til tur Oslo – Kiel 19. – 21. 2. 2010 
Avd. Finnmark inviterer medlemmene og leverandører på tur Oslo – Kiel – Oslo med Magic, som er den nyeste av båtene til Color Line. Turen 
foregår 19. – 21. februar 2010. Leverandører vil holde faglig innlegg på turen til Kiel. Årsmøte vil bli holdt på turen tilbake til Oslo. 

Har du ikke meldt deg på, ta kontakt for å høre om det fortsatt er ledige plasser.

Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene

Det er en tradisjon at avdelingen 
Finnmark arrangerer scootertur 
og medlemstreff i april måned. 
I år går turen til Levi, hvor det 
er bestilt enkelt og dobbeltrom 
på hotell Sokos. Hotellet ligger 
midt i sentrum. Program og info 
kommer senere.

Bilde er fra tidligere tur. Fra 
venstre ser vi: Terje Andersen, 
Trond Are Eriksen, Geir 
Ove Jørgensen, Ole Andreas 
Østerhus og Svein Sundquist.

Stort sett alle lærlingene har hatt besøk fra OKAB 
Region Nord og har fått opplæring i bruk av 
lærlingportalen og fører nå opplæringsboken via 
internett. 
OKAB Region Nord har i 2009 meldt opp rundt 40 
lærlinger til fagprøve og de fleste har gjennomført 
og bestått fagprøven. I både Nordland og Troms har 
det vært høytidelig arrangement i forbindelse med 
utdeling av fagbrevene.

OKAB Region Nord gratulerer alle lærlingene som 
har vært oppe og bestått fagprøven. Oversikt over 
nye fagarbeidere og opplæringsbedrifter vil bli lagt 
ut på vår hjemmeside, www.okab.no .

OKAB Region Nord ønsker alle medlemsbedrifter 
og lærlinger en riktig God Jul og Godt Nytt År. 
 

Fra utdeling av fagbrev i Mo i Rana. Fra venstre: Kim-Petter Fagervik, Roy-Arne Wik og 
Kim Remi Øyen.

OKAB Region Nord
Pb. 464, 8201 FAUSKE
Tlf.: 75 64 34 40
e-post: johnny.lillegaard@mef.no

Scootertur til Levi 9. – 11. april
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Når “alle fysiske lovers far” Isaac Newton tar 

over styringen og gravemaskinen bikker rundt 

i bratthenget, er det jo greit at den lander mykt 

og bedagelig i en blanding av morenemasse og 

skogsavfall. Da det lysnet av dag igjen etter endt 

snuoperasjon, var maskinen tilbake i full jobb.

Som det framgår av bildene kom føreren seg trygt ut av hytta gjennom 
takluka før han tilkalte hjelpen som måtte til for å få maskinen på rett kjøl 
etter rundvelten. Han ble ikke skadet på noe vis.
Uhellet skjedde tidligere i høst under terrassering av en bratt 
moreneskråning. Grunnen virket mye fastere og med langt høyere 
bæreevne enn det som var tilfellet. Men med en 28 tonns gravemaskin 
kan fort Isaac Newtons fysiske lovverk bli satt på prøve når maskinens 
tyngdepunkt flytter seg raskt i takt med rundtomsvingen for en fullastet 
skuff ytterst på en bom med lang rekkevidde.
De som har lyst må gjerne forsøke å finne ut hvilket gravemaskinfabrikat 
som kom den uheldige Hitachi-kollegaen til unnsetning.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I OLE M. NYBAKKEN

VELLYKKET 
SNUOPERASJON

Unnsetning 
Beltegraveren var i arbeid igjen 

morgenen etter den nattlige 
snuoperasjonen. 

Myk landing Hitachi-graveren 
rullet rundt og endte op-ned i 
morenemassene.



ANLEGGSMASKINEN 12-0922

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

Sorterer sprengstein, jord, grus, knuststein, finsortering og gjenvinning.

Nå 195 solgte siden 
lansering 2006!

Eneste på markedet 
med variable pumper/ 

Lastkjenende hydraulikk

-09 Keestrack Multi-Loader (demo)
-08 Keestrack Destroyer 11.12

-07 Keestrack Frontier
-06 Keestrack Explorer 1800

Fredheim maskin ASBrukt/demo:
Utleie av våre maskiner 
tilbys!
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STATISTIKK ANLEGGSINDEKS

Synkende anleggsvirksomhet
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Skogsmaskinindeksen

Grunnarabeid/bygging av veger og jernbaner

Omsetningsstatistikk (mill. kroner)
Anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks

Etter å ha ligget på et rekordhøyt nivå i gjennom 

hele fjoråret har anleggsproduksjonen hatt en 

svak utvikling hittil i år.

I 3. kvartal i år var anleggsproduksjonen 8,5 prosent lavere enn i 3. 
kvartal 2009. 

Det går derimot bedre for byggebransjen. Mens aktiviteten i 
anleggssektoren ifølge sesongjusterte tall sank med 0,9 prosent fra 2. til 
3. kvartal 2009, steg produksjonen i byggenæringen med 2,9 prosent i 
samme periode.

Etter tre kvartaler med nedgang viser sesongjusterte tall for den 
samlede bygge- og anleggsvirksomheten en vekst på 2,1 prosent fra 2. 
til 3. kvartal. Sammenlignet med 3. kvartal i fjor, viser ujusterte tall en 
nedgang på 3,9 prosent. 

Mindre nybygg, mer rehabilitering 
Mens produksjonen av nybygg falt med 13,4 prosent fra 3. kvartal i fjor 
til 3. kvartal i år, økte rehabiliteringsvirksomheten med 11,2 prosent 
i samme periode. Dette har ført til at rehabiliteringsvolumet nå er om 
lag oppe på samme nivå som nybygg, målt i timeverk. Samlet var 
byggeaktiviteten 2,4 prosent lavere i 3. kvartal 2009 enn i 3. kvartal 
2008.

Kilde: SSB

Anleggsmaskinindeksen
Endringen fra september til oktober skyldes i hovedsak små endringer 
i drivstoffpris og pengemarkedsrente. Indeksen omfatter kostnader 
vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusive 
førerlønn.

Skogsmaskinindeksen
Skogsmaskinindeksen får en relativt bratt stigning i 3. kvartal og tar igjen 
noe av de siste  tiders fall. Dette er i all hovedsak grunnet økning i renter 
og drivstoffpriser, samt en lav
inflasjon.

Anleggsmaskinindeksen
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MEF-AKTØREN ARNOLD FARSTAD

Meråker ligger geografisk plas-
sert nesten helt inne ved sven-
skegrensa rett øst for Stjørdal, 
og er en livskraftig bygd som nå 
for tida er langt mer kjent for å 
produsere dyktige skiidrettsutø-
vere enn silisiumprodukter.

- Selv om Elkem stengte 
fabrikken i 1987 går livet og 
oppdragene videre likevel. Av 
bygdas 2.500 innbyggere jobber 
12 stykker hos oss i Sigmund 
Farstad AS. Og da snakker jeg 
om stabil arbeidskraft vi er vel-
dig stolte over, sier daglig leder 
Arnold Farstad til Anleggsmas-
kinen. 

Meråker har et velfungerende 
skigymnas med tilhørende ski- 
og idrettsanlegg av høy klasse 
innenfor bygdegrensene, og er 
kjent for å ha fostret blant annet 
både Petter Northug jr. og lille-
broren Thomas. Begge er høy-
aktuelle til å gjøre det supergodt 
i skisporene denne vinteren.

- Ja, mengder av skiløpere 
har tatt seg fram mot elitetop-

pen her i bygda, og de er mer 
kjent enn oss der ute i den store 
verden. Men vi har viktige opp-
gaver å ta oss av, vi også. Og 
Meråker har i hvert fall tre store 
hytteområder i fjellet rett oppi 
her å betjene, humrer Farstad.

Det var Arnold Farstads far 
Sigmund som etablerte bedriften 
som et rent enmannsforetak. 
Han startet opp med traktorgra-
ver tidlig på 1970-tallet. Mange 
hadde behov for maskinavhen-
gige tjenester både i det offent-
lige og privat. Drenering var et 
viktig stikkord.

- Bedriften ble aksjeselskap 
i 1988, med meg som daglig 
leder. De to brødrene mine er 
ansatt som vanlige utearbeiden-
de, men har styreverv. På den 
måten unngår vi sammenblan-
ding av roller i ledelsen. Og selv 
om far er helt ute av driften, er 
han stadig ute og sjekker opp at 
alt går skikkelig for seg. 

Oppdragsgiverne er for det 
meste offentlige, og oppdra-

Navn I Arnold Farstad
Firma I Sigmund Farstad AS
Antall ansatte I 12
Omsetning 2008 I 13,7 mill. kroner

Produksjon av silisium i idrettsbygda 

Meråker i mer enn 100 år var lenge en stabil 

kilde til oppdrag for Sigmund Farstad AS. Men 

for to år siden stengte Elkem AS dørene ved 

fabrikken for godt.

MED ELKEM SOM 

OPPDRAGSGIV

www.botneskilt.no

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

Våre kunder mener vi er best på service!
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gene går mest på sprengning 
kombinert med VA-anlegg i 
forbindelse med bolig- og hyt-
tebygging som det er mye av på 
våre kanter nå for tida.

- Særlig det siste, sier Far-
stad. Meråker har ifølge Farstad 
ikke merket noe til finanskrisen 
i det hele tatt, men fikk til gjen-
gjeld føle arbeidsledighetskrisen 
på nakken for to år siden.

- Da stengte Elkem dørene 
for godt ved silisiumfabrikken. 
Nedleggelsen innebar en skik-
kelig nedtur for Meråker. Bygda 
vår mistet 110 arbeidsplasser, 
mens vi måtte gi slipp på en 
god del faste Elkem-oppdrag vi 
startet opp med i 1990. Men det 
ville vært enda verre hvis dette 
hadde skjedd nå i dag. Likevel 
var det ganske tungt å se på at 
17 års engasjement med oppdrag 
innen avfallshåndtering og an-
dre forefallende oppgaver med 
lastebil og hjullaster ved verket 
forsvant over natta.

Nedleggelsen innbar følgelig 

omstilling til enda mer fokus på 
lokale oppdrag, noe som i seg 
selv er ekstra krevende i og med 
sterkt rift om de lokale jobbene 
fra andre entreprenører. Særlig 
fra konkurrenter i Stjørdal og 
traktene deromkring.

Sigmund Farstad etablerte for 
vel fire år siden et eget selskap i 
Sverige. Farstad Entreprenør AS 
konsentrer der driften mot hyt-
tebyggingen i og rundt Storlien, 
et av de mest populære vinteri-
drettsstedene i nabolandet i øst.  

- Som bedrift har vi både 
lokalkunnskap og nyttig erfa-
ring fra tidligere oppdrag her i 
området og på andre siden av 
grensa i bakhånda, og stiller 
sterkt i kampen om jobbene på 

grunn av blant annet det. Også 
våre ansatte er superkjente i 
området herfra og innover mot 
svenskegrensa, og alle vet hva 
som må til i den daglige driften, 
sier Farstad.

Vanligvis ligger de viktigste 
oppdragene på mellom to og 
fem millioner kroner, og mas-
kinparken er godt tilpasset med 
tre beltegravere opp til 18 tonn, 
en hjullaster, en borerigg og fem 
lastebiler.

Sigmund Farstad AS har 
nylig inngått en ny femårsavtale 
med Mesta som har funksjons-
kontrakt for drift og vedlikehold 
av 90 kilometer vei fordelt på 
E14 som blant annet går tvers 
gjennom Meråker sentrum, og 

diverse fylkesveier. Bedriften 
hadde en tilsvarende avtale i 
forrige periode, og har sikret 
seg mye erfaring om hvordan de 
kan utføre oppgavene enda mer 
rasjonelt og effektivt.

- Vi lærte alt om hvordan 
funksjonskontrakter virker i 
praksis i løpet av de foregående 
fem årene. Slike kontrakter er 
noe ganske nytt her til lands, og 
kontrakten er utformet slik at 
vi får betalt for reell innsats per 
kilometer vei og faktisk masse-
håndtering.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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www.botneskilt.no

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

Våre kunder mener vi er best på logistikk!
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Invitten til så vel statlige 
som private byggherrer og 
oppdragsgivere ble lansert av 
formann Eivind Grøv i Norsk 
Forening for Fjellsprengnings-
teknikk (NFF) under åpningen 
av den 47. fjellsprengnings-
konferansen i Oslo nylig, med 
bortimot 700 deltakere fra 
inn- og utland på plass i salen. 
Grøv tok utgangpunkt i nettopp 
Bergensbanen, som i år feirer 
100-årsjubileum.

- Bergensbanen var en fram-
synt politisk og ingeniørmessig 
bragd. Kong Haakon uttalte un-
der åpningen at banen var ”vort 

slektsledds storverk”, og den 
ble fullført i god, men utrygg 
rallarånd lenge før begrepene 
bærekraftig og HMS var opp-
funnet, sa Grøv blant annet.

Teknologieksport
Han viste til at fjell-, tunnel- og 
anleggsbransjene har en viktig 
arv å forvalte, og at det gjen-
nom denne arven må skapes 
teknologiske månelandinger 
også i framtiden.

- Det krever imidlertid noe 
av oss også. Rause byggherrer, 
kreative entreprenører, dristige 
konsulenter, utviklende leve-

randører, innovative forskere 
og nyskapende akademika kan 
i samspill utvikle nye ”måne-
landinger” som bærekraftige 
løsninger til samfunnets beste, 
sa Grøv videre.

- Statsministeren har både 
bebudet og etterlyst månelan-
dinger, og vi sitter på mulig-
hetene for å realisere disse, 
kanskje i form av tunneler til 
oljefelter i Nordsjøen, eksport 
av tunnelteknologi til kom-
pliserte prosjekter under jord, 
relansering av tunnelboremas-
kiner med fleksible løsinger 
eller rekordlange undersjøiske 

veitunneller. Det kan bare fram-
tida vise, anførte Eivind Grøv.

Kan bli bedre
Frykten for at utenlandske 
selskaper er i ferd med å ta 
over hegemoniet som verdens-
ledende innen tunnelteknologi 
og komplisert fjellbearbeiding 
mener Grøv er å ta for hardt i.

- Røster har hevdet at vi 
befinner oss i en teknologisk 
bakevje her oppe på berget. 

Jeg kan vanskelig se at 
dette er en korrekt beskrivelse 
kompetansen innen norsk fjell,- 
tunnel- og anleggsbransje. Po-

KLAR FOR FLERE “MÅN

Ferdigstillelsen av Bergensbanen for 100 år siden var det 20. århundrets store månelanding. CO2-rense-

anlegget på Mongstad er ifølge statsministeren så langt vårt eget århundres store landingsprosjekt. Og 

landets samlede fjell,- tunnel- og anleggsbransje er klar til å ta på seg nye og enda mer grovkalibrede 

oppgaver.

Norsk fjell,- tunnel- og 
anleggsbransje har 
en stor arv å forvalte 
etter rallarkulturen 
fra byggingen av 
Bergensbanen.
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ELANDINGER”

tensialet er riktig nok alltid til 
stede for å bli bedre, og gjerne 
til nivået best i verden om man 
vil, og på den måten skape nye 
faglige og teknologiske ”måne-
landinger.”

Eivind Grøv trakk fram noen 
av oppdragene og prosjektene 
som er utført opp gjennom 
årene, og pekte samtidig på 
at utviklingen innenfor norsk 
fjell,- tunnel- og anleggstekno-
logi gjennom de seneste tiårene 
er enormt stor, både teknolo-
gisk og for rammebetingelsene 
som bransjene jobber innenfor.

Verdensledende
Grøv kunne vise til eksempler 
som Gjøvikhallens 62 meters 
rekordbredde. Dessuten at det 
nå dokumenteres og vurderes 
aktiv bruk av bergmassenes 
selvbærende kapasitet, som 
forsterket sammen med sprøy-
tebetong og fjellbolter klassifi-
serer de ferdige produktene til 
permanente konstruksjoner med 
spesifisert kvalitet.

- På disse områdene er vi 
en ubestridt verdensleder. Vi 
har gjennomført fjordkrys-
singer 287 meter under havets 
overflate, vi har laget verdens 

lengste veitunnel som er åpen 
for alminnelig ferdsel og har 
stilt de strengeste krav til tetthet 
i tunneler for høyhastighetsba-
ner, noe som igjen har skjøvet 
injeksjonsteknologien vår til en 
verdenstopp. 

Vet best
Eivind Grøv karakteriserte 
disse og flere andre eksempler 
som selvstendige månelan-
dinger der konseptene fortsatt 
står seg svært godt og vekker 
oppsikt på verdensbasis. Alle 
som går rundt og ikke ser noen 
grunn til begeistring i bransjen, 

må følgelig tenke om igjen.
- Bergmassen er et fantastisk 

byggemateriale, og undergrun-
nen en eventyrlig ressurs. Bru-
ken av undergrunnen er også 
et fokusområde internasjonalt. 
Og vårt fagmiljø besitter den 
nødvendige fagkunnskapen om 
hvordan dette best kan og skal 
utnyttes, både nå og i framtida, 
sa Eivind Grøv, som til daglig 
er forskningsleder for geologi 
og bergteknikk i SINTEF. 

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Eivind Grøv (t. h.) overrakte årets gullfeisel til daglig leder Thorvald Wetlesen i selskapet Bever Control.
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SKUFFE
MAT

Dyprens av hydraulikkolje
Bypass-filteret BPU for hydraulikkolje fra RMF (bildet) 
monteres enkelt på trykksiden med retur tilbake til tanken. Via en 
reguleringsventil for trykk og mengde på manifolden filtreres en 
liten andel av den sirkulerende oljemengden gjennom et svært fint 
dybdefilter der selv de minste slitepartikler, slam og noe vann fjernes. 
Ifølge en pressemelding fra Lekang Maskin
skyldes 80 prosent av alle havarier i hydrauliske systemer uren og 
vannholdig olje, noe denne filternyheten skal gjøre sitt til å forhindre.

YETI -PÅ INGEN 
MÅTE AVSKYELIG
Med helt nye Yeti har Skoda klart kunststykket det er å tilføre markedet enda en ny SUV med helt egen 

design og identitet. Men rent teknisk er bilen så å si den samme som Volkswagen Tiguan med den forskjell 

at seter og girkasse må betjenes manuelt framfor automatisk.

Pris testeat modell: Kr. 383.860,-
Motor: 2,0 l TDI Commonrail  
140 hk/320 Nm
Totaltvekt/nyttelast: 620/2.075 kg
Tilhengervekt m/brems: 2.000 kg
0-100/toppfart: 9,9 sek/190 km/t
Forbruk: 71/60/53 l/100 km 
(by/blandet/landevei)

MÅNEDENS BIL SKODA YETI 2.0 4X4
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Videreutviklet krokhenger 
 
NorSleps nye SL 28K-henger er i utgangspunkt en 3 akslet slepevogn for 6,- 7- og 7,5 m krokcontainere med 
leddet drag for påkjøring av container foran. Hengeren er videreutviklet med planpåbygg samt med utrekkbare, 
løse aluminiumskjørebruer i bakkant beregnet for maskiner opptil 15 tonn. Solide støttebein slås ned i bakkant 
ved påkjøring. Planbunnen er utrustet med solide 10 tonns surrekroker. En kraftig vinsj for opptrekk av rullende 
materiell er montert foran. Alt rullende materiell kjøres på bakfra. Hengerens kjørehøyde måler kun 1, 04 m, vekt 
6.000 kg. Hengeren er beregnet for bruk til både krokcontainere, stykkgods og maskiner. Krav til lav høyde og 
høy nyttelast er ivaretatt, heter det videre i en pressemelding fra NorSlep.

Yeti er et av mange navn på den 
fryktede avskyelige snømannen 
som angivelig herjer i Himalaya-
fjellene. Det seneste sporet av 
vesenet skal ha blitt observert og 
fotografert på fjelltoppen Dhaula-
givi IV i Vestre Nepal i fjor, men 
ingen har så langt klart å doku-
mentere yetiens eksistens.
Det måtte altså en SUV fra Skoda 
til for å klare det, og dette er et 
klatrevillig 4x4-vesen som ingen 
på noen som helst måte behøver 
å frykte. Akselavstanden er sju 
centimeter kortere og sporvidden 
ørlite grann smalere enn på slekt-
ningen VW Tiguan. Størrelses-
messig konkurrerer Yeti mer med 
Toyota RAV4 og Nissan Qashqai. 
De øvrige tekniske spesifikasjo-
nene for Yeti og Tiguan så å si 
helt like. Men: Setene må justeres 
manuelt, ikke elektrisk. Og gir-
kassa må skiftes manuelt, ikke via 
automatikk. Enkelte andre små, 
men uviktige forenklinger bidrar 
til å få prisen et godt hakk ned i 
forhold til en Tiguan med tilnær-
melsesvis samme utstyrspakke.
Og la det være sagt med en gang: 
Skoda Yeti bør ligge an til å ta 
godt for seg i SUV-markedet de 
nærmeste månedene inntil den 
også kan fås med fordyrende 

7 trinns automatgirkasse med 
dobbeltclutch (DSG) i 4x4 TDI-
versjonen til sommeren.
Plassmessig byr ikke Skoda Yeti 
på mer enn det ser ut for utven-
dig. Men det er mer enn nok som 
familiebil for fire pluss godt med 
bagasje, samt med mange praktis-
ke detaljer for maksimal utnyttel-
se av bagasjerom og bakseter. Bak 
rattet er sittekomforten utmerket 
og passe høy i godt stoppede seter 
med mer enn nok støtte overalt. 
Ratt og seter kan justeres manuelt 
alle veier, og er til slutt nødt til å 
ende opp med en ideell kjørestil-
ling uansett førerens fysiske mål. 
Sikten framover er utmerket over 
et godt synlig panser som tilkjen-
negir hvor hjørnene befinner seg. 
Til siden og bakover skorter det 
mer på utsikten på grunn av brede 
B- og C-stolper, og en relativt 
høy vinduslinje. Noe må det altså 
gis avkall på for å kunne designe 
enda en bilvariant i denne klassen.
Dashbord og instrumentering 
er blant det beste vi er blitt stilt 
overfor på lenge. Lettleste instru-
mentklokker i eget hus bak rattet 
assosieres med kostbare Audi-
modeller, mens midtkonsollen 
har en ren, oversiktig, ensfarget 
og avdempet layout nesten helt 

uten innslag av billige edelmetal-
limitasjoner eller annet tivolipreg. 
Betjeningsknapper og spaker for 
øvrig er lettforståelig, ryddig og 
oversiktig plassert. Mye er rett 
nok gjenkjennelig fra VW og 
Audi, men Skoda har likevel klart 
å skape sitt eget uttrykk også her. 
Helhetsbildet av kupeen er samlet 
sett kvalitetspreget over gjen-
nomsnittet.
Den sekstrinns manuelle girkassa 
mener vi passer perfekt til 140 hk 
TDI-motoren; den samme som 
blant annet leveres i VW Tiguan. I 
90 km/t i sjette gir leste vi av lave 
1.550 o/min på turtelleren, og det 
fortsatt med bunndrag nok til å 
akselerere uten protester ved å øke 
trykket litt på gasspedalen, selv i 
slak motbakke. Jevnt over vippet 
forbruksindikatoren mellom 0,57 
og 0,59 l/mil under vår prøvepe-
riode, som ikke omfattet lange 
strekk på motorvei denne gangen. 
At Yeti ved hjelp av et par knap-
per kan skrus over i egne offroad-
modi som tilfører bilen særskilte 
egenskaper for bruk i vanskelig 
terreng, er trolig ingen ulempe 
for framkommeligheten for en bil 
som er oppkalt etter et vesen som 
angivelig ferdes i uframkommeli-
ge Himalaya. For egen del gjorde 

vi oss ingen erfaringer med bruk 
av dette standardutstyret.
Haldex 4x4-framdrift er altså tatt 
i bruk i Yeti. Mange andre pro-
dusenter bruker nå samme sven-
skutviklede system. Det reagerer 
så raskt på momentvariasjoner fra 
hvert av hjulene at bilen nærmest 
oppleves som konstant 4x4. Bi-
len er rakt fram morsom å kjøre. 
Styrefølelse og stabilitet ligger 
etter vår oppfating godt over gjen-
nomsnittet, og med gode tilba-
kemeldinger fra underlaget via 
rattet. Avfjæringen er passe fast, 
men virket tidvis noe for hard og 
litt bråkete uten helt å absorbere 
alle typer slag fra skarpe humper 
i veibanen. Dette kom særlig godt 
fram på hullete grusvei med store 
innslag av vaskebrett.
Yeti leveres også med 2-liters 
TDI-motor på 110 hk, 1,2 liters 
TSI bensinmotor med 105 hk 
(begge med forhjulstrekk), 1,8 
liters TSI bensinmotor på 160 hk 
og en 2-liters TDI-variant på 170 
hk. Prisene starter på 239.000 
kroner.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN



ANLEGGSMASKINEN 12-0930

Jerikovn 26, 1007 OSLO 
Tlf.: 22 81 39 90

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

Trådløs maskinstyring for gravemaskiner.
Utviklet og produsert i Norge.

NYHET - nå også med GPS

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

 Ta kontakt for mer informasjon og
 høstkampanjepriser!

Ammann,
Bosch og QBL
bygg- og anleggs- 
lasere

Serviceverksted

Gundersen & Løken AS
God jul!
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Ta kontakt med oss for et godt tilbud! 
Hordaland sør, Rogaland nord: Per M. Knarvik  . . . . . . . . . .tlf 934 63 754  
Hordaland nord, Sogn&Fjordane: Kåre Bjørkheim  . . . . . . . .tlf 934 63 755 
Vestfold, Telemark, Buskerud: Øivind Fridheim  . . . . . . . . . .tlf 934 63 313 
Agder, Rogaland sør: Søren Reidar Haugland  . . . . . . . . . . tlf 900 72 772 
Møre og Romsdal: Ole Jørgen Sve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tlf 995 76 000  
Trøndelag: Haukaas Automaskin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tlf 930 66 000     

www.motorsalg.no

Verdens første 
100 % sikre hurtigfeste

RASCO Saltspredere Solid X Saltspreder

TRP Selvlastende traktorsprederJunior Saltspreder

3

NYHETER 
Wedgelock hurtigfeste ”I-LOCK” lanseres 
nå i Norge og norden av Motorsalg AS.
Et hurtigfeste som ikke slipper redskapen ved feil 
håndtering eller teknisk svikt!  

Gir en tryggere arbeidsplass!

TILBUD PÅ DEMOMASKINER

Vi selger ut demomaskiner

til gode priser!

Avfallsdagene 2010
Holmenkollen  
Park Hotel Rica 
Oslo 3. - 4. mars

Den viktigste møte- 
plassen for gjenvinnings- 
og avfallsbransjen i Norge

Effektive og hyggelige fagdager for  
alle som driver med innsamling, 
transport, behandling og gjenvinning 
av avfall i private bedrifter,  
avfallsselskap, kommuner og andre 
med interesse for utviklingen i  
avfallssektoren. 
 
◗ Grønn energi og et fornybart   
 marked
◗ Gjenvinning og kompetanse-
 utvikling
◗ Intelligent ledelse gir muligheter for  
 mennesker og metoder
◗ Nytt Holmenkollen nasjonalanlegg  
 gir nye utfordringer

Leverandørmarked
Sentrale leverandører  
stiller ut og presenterer  
sine produkter og  
tjenester på Leverandørtorget.

Maskinentreprenørenes Forbund
Avd. Gjenvinning og avfallshåndtering
Tlf: 22 40 29 00 
E-post: firmapost@mef.no

For påmelding og informasjon, kontakt:

Maskinentreprenørenes Forbund
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Navn I Lars Erik Bartnes
Alder I 31
Bosted I Oslo
Stilling I Statssekretær i Samferdselsdepartementet
Aktuell I Politisk turbokarriere

ine første erfaringer med entreprenørbransjen høstet 
nyutnevnt statssekretær i Samferdselsdepartementet, 
Lars Erik Bartnes da han som 13-åring på kort varsel 
fikk ansvaret for hjemgården Øvre Bartnes i noen uker. 
På kort tid klarte han å kjøre i filler alt som var av 
maskiner på gården.
- Vi måtte til slutt leie inn entreprenører til å ta seg av 

den maskinelle delen av gårdsarbeidet. På de aller fleste andre områder 
er jeg selvlært, proklamerer Lars Erik Bartnes.
Følgelig har han opparbeidet god forståelse av maskinentreprenørenes 
betydning for å bygge og vedlikeholde både veier og annen viktig in-
frastruktur her til lands. Og han har på nært hold registrert hva anleggs-
maskiner er i stand til å utrette med problematiske veistrekninger, som 
for eksempel den nye E6-parsellen forbi Løsberga ved Steinkjer. Nå 
skal all kunnskapen omsettes i praktisk innsats med Samferdselsdepar-
tementet som ståsted, ikke et gårdsbruk i Nord-Trøndelag. 

31-åringens aller første virkelige nærkontakt med rikspolitikken var en 
telefonoppringning mens han var på vei inn døra til NTNU i Trondheim 
våren 2005 for å avlegge mastergradeksamen i statsvitenskap.
- Samtalen kom fra Senterpartiets gruppe på Stortinget. De tilbød meg 
jobb på tinget i sommerferien. Jeg takket selvsagt ja, og pakket og reiste 
til hovedstaden dagen etter at eksamen var avlagt, sier Lars Erik Bart-
nes.
I løpet av de fire påfølgende årene skjedde tingene veldig raskt. Så raskt 
at for vel en måned siden ble den samme Lars Erik Bartnes håndplukket 
som en av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas to statsse-
kretærer. Den andre er veteranen Erik Lahnstein. 
- Ja, dette har gått fort unna, medgir Bartnes, og forbereder seg nå på å 
komme mye mer i fokus i det offentlige rom enn da han var Meltveit 
Kleppas politiske rådgiver mens hun styrte Kommunal- og regionalde-

STATSRÅDENS NYE 
STEDFORTREDER

PROFILEN
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partementet. Bartnes var også konstituert statssektretær en kort periode 
i samme departement tidligere i høst mens Senterpartiet drev valgkamp.

Sammen går vi raskt gjennom tidslinjen for Bartnes hurtige karriereut-
vikling. Den første kontakten med organisasjonslivet var lederposisjo-
nen i det lokale 4H-laget på hjemstedet. Etter overgang og rask stigning 
i gradene i lokalpolitikken endte han med leder- og styreverv i Senter-
ungdommen på både fylkesnivå og sentralt. Deretter har karrieren bare 
rast videre.
Like etter at den nevnte sommerjobben var i boks for fire år siden, ble 
den samme Magnhild Meltveit Kleppa valgt som ny parlamentarisk 
leder i Senterpartiet. Da ringte telefonen igjen.
- Hun trengte en medierådgiver. Dermed ble det fullt medieansvar for 
Sp’s politiske anliggender på meg, og fast ansettelse i rikspolitikken.
Bartnes-navnet er på ingen måte ukjent i det politiske Norge. Bestefaren 
Inge Einarsen Bartnes satt i sin tid sine gode 20 år på Stortinget, med så 
å si uavbrutt plass i Forsvarskomiteen. Faren har vært ordfører i Stein-
kjer kommune og fylkesordfører i Nord-Trøndelag. Eldstebroren Inge, 
oppkalt etter bestefaren, stilte som vararepresentant for Nord-Trøndelag 
Sp til Stortinget 1997-2001, ble så politisk rådgiver for Odd Roger 
Enoksen da han akslet statsrådstrøya i Kommunal- og regionaldepar-
tementet i Bondevik II-regjeringen, og ble så statssekretær for Åslaug 
Haga i perioden hun styrte samme departement i Stoltenbergs første 
flertallsregjering.
Følgelig er det oppmagasinert mye politisk erfaring på slektsgården 
Øvre Bartnes i Steinkjer gjennom de seneste 50 årene.

Lars Erik Bartnes har gått inn i denne jobben fullt klar over det tunge 
ansvaret som hviler på skuldrene hans. I tida som politisk rådgiver 
kunne han tilkjennegi meninger og oppfatninger i trygge omgivelser 
uten å bli stilt til ansvar for noe. Men alt han nå uttaler seg om i det 
offentlige rom, sier han på vegne av statsråden. Nettopp derfor vil fjeset 
til Bartnes heretter bli langt mer eksponert i fjernsyn og aviser enn før, 

da han mest var en anonym skygge som jobbet i bakgrunnen med poli-
tiske spørsmål.
- To perioder i livet mitt har nok lagt grunnlaget for å kunne håndtere 
dette viktige politiske vervet: Oppveksten på hjemme på gården, og tre 
usedvanlig knallharde år i Forsvaret, først ved befalsskolen på Rena, og 
senere som befal for 30 soldater og utstyr for flere titall millioner kroner 
i oppklaringsskvadronen både der og på Sætermoen. Det går faktisk an 
å klare seg uten mat i seks døgn, men seks døgn uten søvn er helt ek-
stremt. Man får mange erfaringer å ta med seg videre fra slike situasjo-
ner, sier Bartnes, som var bare 13 år da han fikk ansvaret for blant annet 
170 okser og tilhørende avlinger.
- Faren min var så opptatt med politikk at han ikke hadde tid nok til å 
drive gården selv. Så jeg fikk tilbud om og takket ja til å holde hånd om 
gårdsdriften. 
 
Som statssekretær er Lars Erik Bartnes sammen med kollega Erik 
Lahnstein rangert umiddelbart etter statsråden på sitt fagfelt. De funge-
rer i realiteten som visestatsråder i det daglige arbeidet når det gjelder 
behandling av politiske saker. Det innebærer at Bartnes må regne med å 
stille opp for å uttale seg offentlig om politiske saker. 
- Magnhild Meltveit Kleppa valgte å beholde statssekretær Erik Lahn-
stein, så vi er altså to. Lahnstein er utrolig kunnskapsrik og kompetent 
på dette saksområdet etter fire år tett innpå Liv Signe Navarsete, sier 
Lars Erik Bartnes, som ikke får noen rolle som del av regjeringen. Han 
vil aldri møte i statsråd på Slottet, og fungerer heller aldri som formell 
vikar i Meltveit Kleppas fravær. 
Lars Erik Bartnes er like fullt forberedt på å håndtere en kravfull opi-
nion og forventningsfulle velgere. Og ikke minst maskinentreprenørene 
som kanskje er den viktigste grupperingen i landet i forhold til å nå 
målene som er nedfelt i Nasjonal Transportplan, blant annet mer og 
bedre vei, bane og vedlikehold.
- Jeg ble nylig invitert til et møte med hele hovedstyret i Maskinentre-
prenørenes Forbund, som stilte mange betimelige og godt begrunnede 
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spørsmål. De var selvsagt opptatt av NTP og andre temaer som pro-
sjektfinansiering av veiutbygging, bruk av statlig plan for om mulig å 
framskynde planlegging av prosjekter, og naturlig nok den nye forvalt-
ningsreformen, en reform som jo er drevet fram av nettopp Senterpar-
tiet, sier Bartnes.

Forvaltningsreformen innebærer blant annet at fylkeskommunene over-
tar ansvaret for 17.000 kilometer, tilsvarende 80 prosent, av riksveinet-
tet i Norge fra nyttår av.
Mange er bekymret for at viktige tiltak innen veiutbygging og ved-
likehold forsømmes, og at tiltenkte økonomiske midler går til andre 
sektorer. 
- Nyordningen er et viktig tiltak innen desentralisering. Fylkeskom-
munene skal fortsatt bruke kompetansen i Statens vegvesen, men selv 
prioritere forvaltningen av veinettet ut fra lokale behov, for eksempel i 
forhold til utvikling av næringsliv og bosetting. Vi snakker her om den 
delen av veiene som binder landet sammen, ikke selve stamveinettet 
som fortsatt blir en oppgave for Stortinget å prioritere. I forbindelse 
med overføringen av oppgaver bevilges årlig en milliard kroner ekstra. 
På toppen kommer en kompensasjonsordning for renter som utgjør to 
milliarder kroner årlig. Hvis fylkene prioriterer vei, får de en økt inves-
teringsramme på 50 prosent i forhold til hvis Statens skulle hatt ansva-
ret. Og vi kommer til å følge nøye med på at både veier og tilhørende 
pengebruk prioriteres, forsikrer Lars Erik Bartnes.

Blant de viktigste oppgavene i tida som kommer er uansett å følge opp 
Nasjonal Transportplan 2010-2019. Departementet skal passe på å fase 
inn satsingen på samferdsel i NTP så raskt som mulig i økonomien, og 
som statsråden har sagt: Være påpasselig med midlene som skal settes 
inn og sørge for å få det som forutsettes for pengene.
- De neste ti årene snakker vi i hvert fall om 230 km motorvei, 142 km 
ny jernbane, 350 km riksvei som skal få gul stripe, 10 milliarder kroner 
til rassikring, pluss at både klimaet og trafikksikkerheten skal ha sitt.

Lars Erik Bartnes skulle gjerne blitt boende i hjemfylket, men har slått 
seg til i Oslo med samboer og et barn. De politiske pliktene kunne ikke 
styres fra Steinkjer.
- Det var noe annet da bestefaren min var på tinget. En gang han skulle 
til Oslo, kom han for sent til Værnes slik at han ikke rakk flyet. Men en 
kjapp oppkalling til piloten fra flyplassen var nok til at flyet snudde og 
returnerte til Værnes for å plukke ham opp. Så tidene har forandret seg 
ganske mye, ler Lars Erik Bartnes.

Da Lars Erik Bartnes var i ungdomsskolealder, var det ikke politikken 
som sto ham nærmest.
- Nei, det var kun snakk om fysisk trening og å gå på ski. Langrenn. Jeg 
og flere med meg gikk på idrettslinja ved Steinkjer videregående skole, 
og vi drev det ganske langt.
Det hele tok brått slutt mens han tok et år på idrettslinja ved Ringebu 
folkehøyskole.
- Da jeg kom i mål under et 10 km Norgescup-renn i friteknikk på Ha-
mar, syntes jeg selv det hadde gått veldig bra. Men speaker forkynte i 
høyttalerne at jeg lå an til 98. plass. Så jeg dro rett tilbake til Ringebu, 
solgte unna alt som hette skiutstyr og siktet meg inn på Forsvaret i 
stedet. Politiske forpliktelser følger ikke normal arbeidstid. Det blir 
mange lange dager på jobb, og heller lite med tid til overs for hobbyer 
eller andre fritidsinteresser.
- Jeg melder meg på til Birkebeiner’n hvert år, men får aldri tid til å 
stille til start. Men i høst måtte jeg sette av tid til vedhogst for mormor 
på Gjøvik. Hun er opptatt av at det alltid er ved i huset, og bestilte like 
godt en skogsmaskin til én dags hogst. Det fikk vi heldigvis nyss om, 
og med tanke på hva den kunne legge ned av trær i løpet av en dag rakk 
vi å avbestille maskinen. I stedet ble det anledning til en real manuell 
vedsjau for mormor i høst, sier Lars Erik Bartnes.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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MÅNEDENS PROSJEKT DESEMBER

Skuteviksbodene er navnet på de historiske sjøbodene i Sandviken i 
Bergen, som en gang var selve hjertet av den internasjonale tørrfisk-
handelen i området. Bodene ble reist på 1600- og 1700-tallet, og i 
1795 var det hele 26 bygninger som var knyttet til sjøbasert virksom-
het der. Fordi strøket har ligget skjermet fra resten byen, har det slup-
pet unna de store bybrannene, og på bakgrunn av at bygningsmiljøet 
er så godt bevart, ble hele rekken med Skuteviksboder (nr. 7 - nr. 19) 
fredet i 1983.

– Tragedie for Norge som nasjon
På grunn av denne spesielle bakgrunnen, ble de store superlativene 
tatt i bruk da fire av de fredede bygningene brant og ble totalskadd 
for et drøyt år siden. Brannen startet trolig i en frityrgryte inne i en av 
sjøbodene.  
– Dette er en tragedie på linje med bryggebrannen i 1955, da halv-
parten av bryggene i Bergen brant ned. Skuteviksbodene er et kultur-
minne i samme klasse, sa byantikvar i Bergen, Siri Myrvoll, til NTB i 

– En nasjonal tragedie, uttalte både Riksantikvaren og byantikvaren i Bergen da fire av de 

fredede Skuteviksbodene i Sandviken i Bergen ble totalskadd i brann i september 2008. Nå 

blir branntomten endelig ryddet og de utbrente bygningene revet – og hvem passer vel bedre 

til å utføre den spesielle rivejobben enn den lokale maskinentreprenøren Rivenes AS.

Utbrent Det har blitt et stygt hull i rekken med 
skuteviksboder etter brannen i fjor.

HISTORISK RIVE
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etterkant av brannen. Fortvilelsen var like stor hos Riksantikvaren.  
– Det er en nasjonal tragedie når en såpass gammel og verdifull tre-
husbebyggelse forsvinner, sa pressetalsmann Asgeir Spange Brekke 
hos Riksantikvaren. Selv miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
lot seg engasjere av brannen. 
– Dette er en tragedie for Norge som nasjon. Fire flotte, fredete, gamle 
sjøboder fra 1600-tallet gikk tapt i brannen, sa han i en kommentar. 
Han understreket betydningen av at vi tar godt vare på de uerstatte-
lige verdiene som ligger i de gamle trehusene, og at alle steder med 
tett trehusbebyggelse i Norge representerer er en viktig del av landets 
kulturarv. 

Eldre enn Bryggen
Hordaland fylkeskommune har bestemt at Skuteviksbodene nå skal 
gjenreises, og ifølge fylkeskommunen skal de føres opp igjen som 
rekonstruksjoner av de originale bygningene, både med hensyn til 

eksteriør og materialbruk. Men først må tomten ryddes og de utbrente 
materialene fjernes. Og det er her Rivenes AS kommer inn i bildet.
– Det brant mange steder i fjor, over hele Bergen by, alt fra eneboliger 
til industribygg, og vi har hatt rive- og ryddearbeidene på bortimot 80 
prosent av disse tilfellene, sier avdelingsleder Rune Rivenes i Rivenes 
AS, et nesten 100 prosent familieeid selskap med ca. 65 ansatte.
– Likevel er Skuteviksbodene det mest spesielle prosjektet vårt, i og 
med at de er så gamle og er fredet. Deler av disse bodene er faktisk 
enda eldre enn selve Bryggen i Bergen. 
Det er også brukt en spesiell lafteteknikk på disse bodene fra 1600-
tallet, hvor tømmeret er skåret i en slags V-form, noe man gikk bort 
fra litt senere. Derfor er det også ekstra viktig å bevare så mye som 
mulig av de originale materialene.

Tømmer til undervisning
Rivenes skal med andre ord ikke bare rive ned og kaste alt som står 

Riving fra sjøen Fordi store deler av bygningsdelene står 
på trepæler langt ute i sjøen, må mye av rivearbeidet tas fra 

sjøsiden ved hjelp av en ombygd bilferge.

EJOBB I BERGEN
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MÅNEDENS PROSJEKT DESEMBER

Fakta om prosjektet:
 
Hva: Riving og rydding av branntomt
Hvor: Skuteviksboder 12-13-14, Sandviken, Bergen – like ved Bryggen i Bergen
Oppstart: 2. november 2009
Ferdig: 14. desember 2009 (6 uker)
Byggherre: En kombinasjon av eierne av bodene og Vesta forsikring
Kontraktssum: Ca. 1,4 millioner kroner (eks. mva) for selve rivingen – pluss mye annet arbeid som utføres på regning.  
Entrepriseform: Rivenes har totalentreprise for rive- og ryddearbeidene

Demonteres Avdelingsleder Rune Rivenes står her i nederste etasje i bod nummer 12. 
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igjen på tomten. Rive- og ryddearbeidet blir nøye overvåket av fylkes-
konservatoren i Hordaland.
– Fylkeskonservatoren bestemmer nøyaktig hva som skal tas vare 
på og ikke av de gjenværende materialene. De kommer og merker 
og nummererer hver eneste tømmerbjelke som skal tas vare på. 
Alle disse materialene skal brukes igjen i de nye byggene som vil 
komme her.  I tillegg tar vi også vare på en del brannskadd tøm-
mer, som senere skal benyttes i undervisningsøyemed. Det er nok 
ikke så mange som har kjennskap til denne spesielle typen lafte-
teknikk, så det viktig å videreføre kunnskapen, sier avdelingsle-
deren.

Historisk Rune Rivenes foran de utbrente, historiske skuteviksbodene.

Saken fortsetter på side 42
Markedsledende Rivenes AS har hatt rive- og ryddearbeidene på 
bortimot 80 prosent av branntomtene i Bergen den siste tiden.



GLASOPOR 
LETTFYLLING SPARER 

BÅDE TID, PENGER 
OG MILJØ

Det er svært få ting som er viktigere enn 
fundamentering og grunnarbeider i en 
byggeprosess. 

Mange har hatt kostbare erfaringer etter for dårlig forarbeid. 

Derfor er det viktig å skaff e seg solid kunnskap om forholdene 

rundt hvert prosjekt, og særlig det som er under bakken. 

Det er der du får bruk for Glasopor Lettfylling. De som har 

brukt produktet i bl.a. byggegroper, har gitt oss gode tilbake-

meldinger og fortsatt å bruke Glasopor Lettfylling i nye 

prosjekter. Det er den beste anbefalingen!

Miljøvennlig:

  Glasopor er et miljøvennlig produkt 

som blir laget av resirkulert glass-

emballasje, som er samlet inn fra 

husholdningen gjennom det kjente 

innsammlingssytemet 

 Den miljøvennlige innsamlingen av 

brukt glassemballasje er en ordning 

som er pågått i 20 år, og hvert år samles 

inn 700 millioner fl asker, og brukt 

glassemballasje fra mat- og drikkevare.

 Resirkulert glassemballasje knuses 

og brukes som råvarer til produksjon 

av ny glassemballasje og til andre 

miljøvennlige produkter som Glasopor 

Lettfylling.

 Ved å kildesortere, gir du glasset evig 

liv og bidrar til at næringslivet kan lage 

veier, idrettsanlegg og boliger basert på 

miljøvennlige produkter. 

Les mer på www.glasopor.no 



”Vi valgte Glasopor på 

grunn av lav egenvekt, høy 

stabilitet, gode drenings- og 

frostsikringsegenskaper. ”  

Sivilingeniør og oppdragsleder 

Unni T. Horne i Rambøll

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

Glasopor Lettfylling: 

spart tid gir bedre totaløkonomi

grunnforhold med for eksempel leire og bløte partier

og vannboren varme i gulv

Glasopor er eneste skumglass som kun produseres av brukt 

glassemballasje fra mat- og drikkevare, samlet inn gjennom 

det velkjente iglosystemet i Norge.

Ta kontakt så kan vi diskutere ditt prosjekt.

GLASOPOR LETTFYLLING 

fra Norsk GlassGjenvinning AS 

Tlf: 23173980   www.glasopor.no
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Riving fra båt
Rivejobben til Rivenes AS, som for øvrig har 50-årsjubileum i år, 
er spesiell på flere måter enn alderen på bygningene og den spesi-
elle lafteteknikken.
– Store deler av bygningsdelene står på trepæler langt ute i sjøen. 
Av bodenes lengde på 24 meter, befinner kun åtte meter seg på 
fastland, mens de resterende 16 meterne er over sjøen. Vi bruker 
gravemaskin til rivearbeidet – en Volvo 290 CL – men dekket 
over sjøen, som er støpt rett oppå det gamle treverket, ville aldri 
tålt vekten av gravemaskinen. Mye av rivearbeidet må derfor tas 
fra sjøen, forklarer Rune Rivenes, som også er prosjektleder på 
Skuteviksbodene. 
– Vi tar selvsagt så mye som mulig fra landsiden, blant annet 
ved hjelp av en hydraulisk kranarm som vi bruker til å rive med, 
og som har en rekkevidde på ca. 23 meter. Likevel må en del av 

bygningsrestene rives fra sjøsiden. Dette har først og fremst med 
sikkerhet å gjøre. 
Når vi river fra sjøen, benytter vi en båt – en ombygd bilferge 
som er bygget for maskintransport – og på denne plasserer vi 
gravemaskin og container. 

Demontering, vasking, tørking og lagring
Kontrakten til Rivenes omfatter tre utbrente bygninger med ulik 
mengde materialer som kan benyttes igjen. Noen av materialene 
merkes og demonteres for gjenbruk i det som senere skal bygges 
på tomten, mens deler av bodene er i så god stand at de skal bli 
stående uten og rives i det hele tatt.
– Bod nummer 13, der brannen startet, brant helt til bunns. Denne 
delen skal foreløpig ikke ryddes i det hele tatt, siden eieren ikke 
har forsikringen i orden.  På bod nummer 14 skal kun taket fjer-

MÅNEDENS PROSJEKT DESEMBER
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Nøyaktig Det er en møysommelig 
jobb å rive og rydde de 
utbrente delene uten å skade de 
bevaringsverdige materialene 
som er intakt.

nes – det har vi begynt med i dag – samt den ytre kledningen mot 
sør. Denne kledningen er også laftet og således fredet, men er så 
ødelagt at den må erstattes i sin helhet, forteller Rivenes. 
– Når det gjelder nummer 12, har vi revet to og en halv etasje 
som var helt utbrent.  Det resterende bygningsverket i den neder-
ste etasjen skal demonteres helt til bunnen, og de bygningsdelene 
som kan brukes igjen blir vasket, tørket og lagt på lager. Vi bistår 
fylkeskonservatoren med maskinhjelp og kjører materialene på 
lager, men selve demonteringen er det de som tar seg av. 

Stilles store krav
En av utfordringene ved rivejobber som involverer verneverdige 
bygninger, er å sørge for at de materialene som er intakte ikke blir 
skadet av arbeidene.
– I tillegg til det rent HMS-messige, som handler om å utføre 

arbeidet på en sikker måte – store deler er jo brent ned og det som 
står igjen er svært ustabilt – handler rivearbeidene i stor grad om 
å ikke skade det som er verneverdig. 
Det er stort fokus på å ikke komme borti det historiske treverket 
når vi heiser ut materialer og lignende. Vi benytter derfor sikring 
og holder ting på plass, før vi fjerner bit for bit. Dette arbeidet 
stiller store krav til både maskinførerne og de andre arbeiderne på 
plassen. De må vite nøyaktig hva de gjør og være dyktige hånd-
verkere, slår Rune Rivenes fast.
– Vi har for øvrig stort sett hatt fire mann på dette prosjektet hele 
tiden – en maskinfører og to hjelpere, pluss en på transport.

Tekst og foto
I RUNAR F. DALER

931
Vi ønsker alle våre  
forbindelser en god jul  
og et riktig godt nyttår!
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MASKINTEST ÅKERMAN H7MC

Månedens testmaskin er en Åkerman H7MC fra 1988. 
Grunnen til at vi tester en eldre maskin, er rett og 
slett for å vise hva 20 års utvikling har medført. Uten 
sammenlikning for øvrig, har vi latt en Volvo  EW 140C 
ligge i bakhodet som en slags referansemaskin.

MYE MASKIN FOR E
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EN RIMELIG PENGE
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MASKINTEST ÅKERMAN H7MC

Hytte
Sikt 4,5
Plass 4,5
Ergonomi 4,0
Instrumentering 4,0
Hytteklima 3,5

Hydraulikk
Følsomhet 3,0
Hurtighet 3,0
Styrke 4,5

Motor/drivverk
Transporthastighet 3,5

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

TOTALT   3,9
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Karakterboka

Det meste er selvsagt blitt 
bedre, men ikke alt. H7’ern er 
veldig sterk og tåler mye juling. 
Det er også hovedårsaken til at 
maskinen fortsatt er populære 
ute hos mange entreprenører. 
Gravemessig ligger den likevel 
et godt stykke bak dagen mas-
kiner.

Hytta
Til å være en over 20 år gam-
mel maskin, er hytta veldig bra, 
og etter vårt syn faktisk bedre 
enn på mange av dagens maski-
ner. Det er godt med plass – jeg 
pleier jo å snakke om plass til 
matboksen – men her kan fak-
tisk et mindre kjøleskap få plass 

bak førerstolen. Riktig bra er 
også bakspeilet som sitter over 
frontvinduet. Bakruta er såpass 
høyt plassert at føreren får et 
veldig godt siktbile bakover, 
nesten som et ryggekamera. På 
referansemaskinen EW140 er 
bakruta plassert så lavt at sikten 
bakover hemmes.

Det meste av hendler og 
spaker er bra plassert, selv 
om en del knapper er å finne 
under armlenet. Noe skikke-
lig klimaanlegg finnes ikke, 
bare et AC-opplegg som kun 
blåser kald luft, og det er ikke 
særlig bra for kropp og helse. 
Defroster og varmeanlegg fun-
gerer likevel som det skal. For 

transport finnes en pedal som 
trykkes ned, mens fram- eller 
bakover velges med en spak på 
rattstammen. Mye bedre enn 
moderne pedaler synes jeg, 
som trykkes fram- eller bak-
over for å velge fartsretning og 
som påfører foten unaturlige 
bevegelser. På Volvos seneste 
modeller har man da også gått 
tilbake til en pedal og valg av 
fartsretning via en vippekontakt 
i høyre manøverspak. Bra!

En klar forbedring i nyere 
maskiner er at konsollen med 
styrespakene sitter sammen 
med førestolen, noe som savnes 
sårt i den eldre maskinen.

Testmaskinen har monobom 

som hindrer sikten mot høyre 
under transport. Ikke bra så 
lenge dagens fotgjengere har 
en tendens til å bare valse rett 
ut i gata der hjulmaskinene ofte 
jobber. EW140 har leddet bom, 
som kan trekkes langt bakover 
under transport, og som dermed 
også gir god sikt.

Mange av knappene som fin-
nes på H7’ern er flyttet til me-
nyen i displayet på dagens mas-
kiner. H7’erns display er større 
enn på de moderne maskinene, 
og greit og oversiktlig. Men 
det er vrient å lese nøyaktig av 
hvor mye diesel som er igjen på 
tanken og hvilken temperatur 
motor og hydraulikkolje holder 
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Standard 
utstyr

Tekniske data Tjenestevekt Ca 16 tonn
Motor Volvo TD61 ACE
Effekt 145 hk/1.800 o.min
Brytekraft skuff 106 kN
Lydnivå hytte 73 dB(A)
Lydnivå eksternt 75-103 dB(A)
Max gravedyp 5 m
Max praktisk gravehøyde 3,9 m
Max rekkevidde 8,5 m 

• Hydraulisk hurtigkopling
• Ekstra hydraulikk
• Separat hytte/motorvarmer
• Fyllepumpe drivstoff

Bruktpris (ca): 
100.000-150.000 kroner

fordi disse viktige verdiene 
vises i form av strekkolonner 
stablet i høyden.

Hydraulikk
Gravemessig er ikke denne 
maskinen like letthåndterlig 
som dagens maskiner. Hydrau-
likken er blitt mye bedre, og det 
spesielt på følsomheten. H7-
hydraulikken jobber med doble 
ventiler. Ved lavfart brukes bare 
en ventil til hver bevegelse, 
men på høy fart kobles to pum-
per og to ventiler inn for en og 
samme bevegelse. Det er vrient 
å justere inn presist slik at de 
to ventilene jobber optimalt 
sammen, og konsekvensen er at 

men oppnår dårligere følsomhet 
i bevegelsene.

Sammenlikning av lydnivå-
ene for de to maskinene gir et 
resultat der det er snakk om 
stort sett nøyaktig det samme 
for begge to. Derimot avleverer 
den eldre varianten et skikkelig 
hydralikkhyl når graveaggrega-
tet er i bruk. Dette høres ekstra 
godt utenfor maskinen.

Moderne maskiner er utstyrt 
med en mengde elektroniske 
givere, voktere og sensorer som 
nå og da fører til ikke-planlagte 
stopp. I verste fall må man 
vente lenge på at en reparatør 
skal komme og skifte ut en slik 
elektronisk giver. Men med en 

Åkerman fra 1980-tallet er det 
som regel bare å kjøre på.

Service/daglig vedlikehold
På testmaskinen var det uvanlig 
tørt nedenfor hydraulikkpum-
pene og i ventilrommet til å 
være en Åkerman. Den store 
mengden av hydraulikkventi-
ler, slanger og rør innebærer 
erfaringsmessig mange mulige 
lekkasjepunkter.

Akkurat som i hytta er plas-
sen rundt motoren veldig god, 
sammenliknet med dagens 
maskiner. 

Det er faktisk så bra med 
plass at man kan overhale en 
motor på en gammel Åkerman 

uten å måtte ta den ut av mas-
kinen.

Eiere av en Åkerman av 
denne årgangen må man være 
oppmerksom på at alle sikringer 
som er merket med symbolet 
”electronics” må fjernes dersom 
det er behov for starthjelp med 
kabler eller annet. I motsatt fall 
risikerer man at datamaskinen 
i H7’ern får skader, noe som 
igjen kan gi følgeskader. Så 
mitt tips er alltid å holde bat-
teriene i god kondisjon.

Tekst
I ROBERT NYLUND
Foto
I LARS-OLOF TANDBERG
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Denne Volvo-utgaven av lett 
nyttekjøretøy ble jo godt kjent her 
i landet, i en lengre tidsperiode 
fra 1950-tallet og utover. Den 
viser klart sitt slektskap og arv fra 
PV444 personbilen. Denne var en 
nykonstruksjon i sin tid fra Volvo, 
en mindre biltype enn de tidligere 
hadde produsert, og med en selv-
bærende karosserikonstruksjon. 
Etter noen år fant fabrikken det 
aktuelt å utvide modelltilbudet 
med en stasjonsvogn- og va-
revognvariant. Ut fra at en slik 
utgave måtte ha en større nytte-
lastkapasitet enn personbilen, ble 
grunnkonstruksjonen en annen, 
med en separat understellsramme. 
Ut fra stasjonsvognutførelsens 
bruksmuligheter fikk denne bilen 
navnet Duett. Driftssystemet er 
konvensjonelt med bakhjulsdrift.

God lasteevne 
For å gi god bæreevne i bakstillin-
gen, brukes bladfjærer her, mens 
personbilen har spiralfjærer. Det 
er også forsterkede bakhjulslager. 

Som tilvalgsutstyr kunne bakak-
selen leveres med en automatisk 
differensialbrems, som forbedrer 
framdriftsegenskapene på glatt 
føre. 
Bilen har en noe høyreist og en 
praktisk fasong for varerommet, 
og varevognen fikk en plass som 
lett-transportør i bilparken i vei-
vesenet. Noe som også omfattet 
bruk i oppsyn og veivedlikehold. 
Og et antall ble etter hvert an-
skaffet. I forhold til bilstørrelsen 
hadde den en god lasteevne, var 
driftssikker og som en praktisk 
”bonus” gikk den godt under 
vinterforhold, startvillig og med 
et effektivt varmeapparatopplegg. 
Biltypen kom i stor bruk i offent-
lige etater i hjemlandet (produk-
sjonslandet), og ble der nærmest 
synonymt med de svenske ”verk”. 
Også i vårt land ble det mange.

B18A-motor 
Museets bil er en 1968 modell, 
med betegnelsene P210, og 
P211241. Den tar en nyttelast 

TRIVELIG 
VEIMEDARBEID
VOLVO DUETT VAREVOGN, 1968
MUSEETS GJENSTANDSNR. 2081.

Med høyreist design og praktiske utforming av varerommet fikk Volvo Duett 

raskt en sikker plass som lett-transportør i bilparken til Statens vegvesen.
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på 545 kg, og har en registrert 
totalvekt på 1.720 kg. Motoren 
er Volvos B18A på 85 hk, gear-
kassen er 4-trinns. 
Når det gjelder motor og driv-
linje, samt forskjellige utstyrs-
grupper i bilen, fulgte Duett’en  
PV personbilens komponentut-
vikling, gjerne med litt tidsfor-
sinkelse. ”Kjennere” vil vite at 
dette særlig gjaldt personbilens 
modellendring høsten 1958, fra 
PV444 til 544. Med hel, buet 
frontrute, nytt førermiljø, med 
mer. For Duett kom oppfølgin-
gen av dette først 3 år senere, 
høsten 1961, samtidig med at 
begge bilutgavene endret motor 
fra B16 til B18.

Utrangert i 1984 
Personbilutgaven ble produsert 
fram til 1965, Duett fram til 
1969. 
Museets bil har hatt sin brukstid 
i Oppland, hvor den har gått 
som servicebil ved distrikts 
redskapssentral og senere ved 

veistasjon. Den ble utrangert 
fra driften i 1984, etter å ha en 
utkjørt distanse på nærmere 
400.000 km i sitt virke i sør-
Gudbrandsdalen. Den er senere 
blitt gjennomgått og oppusset, 
og på museet har den vært til 
nytte som verkstedvogn. Den 
bærer fortsatt sitt gamle veive-
sen-interne materiellnummer 
E-514-15. 
Et av bildene her i bladet viser 
bilen på sin nåværende vinter-
plass på museet, og som det 
sees i godt selskap med et annet 
meget velkjent nyttekjøretøy, 
VW Transporteren. 
Det andre bildet viser en Duett 
i virke i et bokstavelig talt hardt 
arbeidsmiljø i vegvesenet, et 
tunnelanlegg.

Tekst I BJØRN PREBENSEN
ASGEIR ENGJOM
Foto I OLE ARVID FLATMARK

ER



Den 28. utgaven av Anleggsdagene 
går av stabelen i januar 2010 etter en 
større oppussingsoperasjon. To 
tradisjonelle arrangementsdager 
er følgelig utvidet til tre med 
oppstart på en tirsdag og 
avslutning torsdag. Den 
årlige Sprengningsdagen 
i MEF-regi er lagt inn i som 
eget, separat opplegg på 
dag én. Og denne gangen 
er det bare mulig å melde 
seg på elektronisk til 
årets anleggsfaglige 
høydepunkt.

TEMA ANLEGGSDAGENE

ANLEGGSMASKINEN 12-0950

ANLEGGSDAGE
PUSSES OPP
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TEMA ANLEGGSDAGENE

egrepene A2 og 
A3 må denne sam-
menhengen tolkes 
som varigheten for 

arrangementet i dager, og har 
altså ikke noe med A-formatet 
for papir å gjøre. I så fall ville 
det gått fra noe stort til noe litt 
mindre.

Faktum er at siden Anleggs-
dagene så dagens lys i 1982, har 
denne anleggsfaglige bransje-
mønstringen i regi av Maskinen-
treprenørenes Forbund (MEF) 
holdt seg innenfor en temmelig 
stram og fasttømret ramme. Nå 
er denne rammen i ferd med å 
bli langt bredere både hva angår 
antall dager og faglig innhold.

- Hovedtyngden av temaer 
på Anleggsdagene har i mange 
år vært mest knyttet opp til pro-
blemstillinger innen samferdsel 
med fokus på veiutbygging. Men 
anleggsbransjen opererer tungt 
på mange flere arenaer, ikke 
minst på vann- og avløpssiden 
som vi denne gangen har valgt 
å satse mye sterkere på sammen 
med kvalitetssikring og HMS, 
sier kompetansesjef i MEF og 
arrangementsansvarlig Fred 
Arild Gyldenås.

VA-satsing
Nettopp vann- og avløp er et av 
MEFs nye satsingsområder.

- Vi var litt innom dette vik-

UTVIDER 
TIL TRE

Enda større!  Fred Arild Gyldenås utvider den anleggsfaglige bredden når han øker 
antall anleggsdager fra to til tre og samtidig lar Sprengningsdagen søke ly under 

den samme fagparaplyen. 

B
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Anleggsdagene som tradisjonen tro avholdes på Gardermoen 

i januar, utvides neste år fra to til tre dager og favner på den 

måten enda bredere innen store fagfelt der anleggsbransjen 

vanligvis engasjerer seg. Dessuten kjøres MEFs faste 

sprengningsdag samtidig samme sted.

tige temaet på årets utgave av 
Anleggsdagene. I 2010-utgaven 
går vi mye bredere ut. En hel dag 
er satt av til temaet som nærmest 
endevendes i ulike perspektiver 
gjennom en rekke foredrag og 
framstillinger med påfølgende 
paneldebatt der sentrale aktører 
fra ulike ståsteder er med.

Samferdsel vies likevel nå 
som før stor oppmerksomhet, 
med landets nye samferdsels-
minister Magnhild Meltveit 
Kleppa som spesialinvitert gjest. 
Anleggsdagene har tidligere vært 
bortskjemt med flere opptredener 
av forgjenger Liv Signe Navar-
sete.

Forvaltingsreformen og mar-
kedet for drift og vedlikehold av 
veier er to av flere brennaktuelle 
temaer som står på programmet, 
og som statsråden for samferdsel 
trolig vil gi en grundig innførsel 
i. 

Varsko her!
Gyldenås konstaterer at overgan-
gen fra to til tre dager innebærer 
flere endringer til det bedre.

- Ved å ta i bruk tre dager 
kan vi samlet sett nå ut til et 
bredere publikum med det fag-
lige innholdet i programmet vårt. 
Kvalitetssikring og HMS er som 
kjent også viet en hel dag, mens 
MEFs årlige sprengingsdag neste 
år arrangeres som et helt uavhen-

gig arrangement, men samtidig 
med VA-dagen. Sprengnings-
dagen er altså flyttet fra april 
til januar (ses egen sak). Alt i 
alt bidrar endringen til å gi hele 
arrangementet en enda større 
felles plattform under samme 
bransjeparaply. Og som arrangør 
er vi i stand til å utnytte egne 
ressurser på en enda bedre måte, 
sier Gyldenås.

Konferanser og seminarer 
omtales i mange sammenhenger 
som brød og sirkus. Og det me-
ner Fred Arild Gyldenås er helt 
greit. Men det må handle om 
matnyttig brødservering kombi-
nert med seriøst sirkus. Det ene 
skal underbygge det andre i et 
fruktbart og faglig fremmende 
samspill, slik disse elementene 
alltid har vært en felles bære-
bjelke for Anleggsdagene.

- Og vi legger hele tiden 
vekt på gode muligheter for 
å knytte kontakter med øv-
rige deltakere og leverandører. 
Leverandørmart’n er lagt til 
samme sted som i januar i år, det 
vil si på området der tidligere 
Badeland ved Clarion Hotel Oslo 
Airport var lokalisert. Utstillerne 
har rapportert om positiv respons 
på denne omleggingen som altså 
nå følges opp fast.

Mat på brakka
Brakkemiddagen den første 

kvelden er helt ny, og er lagt opp 
mer uformelt enn den tradisjo-
nelle festmiddagen under påføl-
gende kvelds Romeriksaften. 
Men for all del.

 - Vi snakker også her om en 
tre retters middag, godt støtte 
opp med underholdning ved 
Trond Viggo Torgersen. Han byr 
på seg selv også i løpet av semi-
nardelen på dagtid.

Som om ikke det er nok, har 
Gyldenås engasjert NRKs Nytt 
på nytt-general Jon Almås som 
konferansier under den omtalte 
festmiddagen. Folk som kjenner 
Almås mener han har mye hum-
restoff å by på selv om fjern-
synsmakkerne Knut Nærum og 
Linn Skåber ikke er på plass.

- Dessuten kjører vi et hyp-
nose-show fra scenen i regi av 
Torgeir Holte som noen kanskje 
kjenner igjen fra flere program-
mer i TV 2. Så alt ligger til rette 
for nok en minneverdig Rome-
riksaften, sier Gyldenås.

Påmelding via nett
Ny av året er også påmeldings-
prosedyren. Denne gangen er det 
bare mulig å melde seg på via 
internett.

- Vi har sendt ut 6.500 inn-
bydelser til personer som har 
deltatt på tidligere arrangementer 
med samme temaer på dagsor-
den som nå. Inklusiv bedrifter, 

kommuner og etater vi vet en-
gasjerer seg i temaene som står 
på programmet. Alle har fått 
sin egen påmeldingslink de kan 
klikke seg inn på. Selve påmel-
dingsprosedyren er veldig enkel 
med ferdig utfylte rubrikker 
som utgangspunkt. Noen enkle 
tastetrykk er alt som skal til for å 
endre eller legge til detaljer med 
tilhørende kostnad. Alt kan med 
andre ord tilpasses egne ønsker 
og behov. Og for å holde folk 
varme om Anleggdagene gjen-
nom julehøytiden også, sender vi 
ut små påminnelser underveis til 
etternølerne, slik at ingen i van-
vare glemmer å melde seg på, 
sier Gyldenås.

Det nye rammeverket for 
Anleggsdagene og Sprengnings-
dagen ser så langt ut til å ha hatt 
sin misjon. Antall påmeldte per-
soner én uke inn i desember var 
høyere enn det som er vanlig.

- Til VA-dagen alene talte vi 
106 påmeldte navn i listene våre 
første uka i julemåneden, mens 
vi hadde beregnet 100 deltakere 
totalt. Så det ser veldig bra ut, 
sier Fred Arild Gyldenås.

Tekst
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I SIGNY SVENDSEN

ANLEGGSDAGENE 
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TEMA ANLEGGSDAGENE

KRYDRER ANLEGGSDAGE
MED KRUTTRØYK

Oppussingen av bransjearrangementet på Gardermoen i januar innebærer 

også at den årvisse Sprengningsdagen i MEF-regi ikke lenger er et separat 

arrangement i april måned, men flyttes i stedet som et faglig ekstra støttepunkt 

i det totale tilbudet på Anleggsdagene i januar.

Engasjert Frode Andersen ser 
mange fordeler ved at Spreng-

ningsdagen avholdes samtidig med 
Anleggsdagene, men understreker 
at det fortsatt er snakk om et fritt-

stående arrangement. 



ANLEGGSMASKINEN 12-0955

ermed vil det også 
ligge en eim av 
sprengstoff over 
Anleggsdagene, 

storarrangementet det inntil nå 
stort sett bare har luktet diesel av.

Medlem i programkomiteen 
for Sprengningsdagen, Frode An-
dersen, påpeker at denne dagen 
fortsatt er et helt eget arrange-
ment som det ikke er nødvendig 
å melde seg på til Anleggsdagene 
for å delta på. 

- Nei, det er veldig viktig å 
være klar over at Sprengnings-
dagen som før er et helt separat 
arrangement, men som altså nå 
kjøres i januar og ikke i april som 
tidligere, sier Frode Andersen.

- Det er altså ikke nødvendig 
å bestille hele pakka for Anleggs-
dagene for å delta på Spreng-
ningsdagen. Det er dessuten verdt 
å merke seg at Sprengningsdagen 
går parallelt med V/A-dagen, og 
det er jo ikke er mulig å delta 
fysisk på begge samtidig med 
mindre det stiller flere fra samme 
bedrift, sier Andersen, og un-
derstreker at programkomiteen 
foruten ham selv også består av 
Arne Rafdal hos Leonhard Nilsen 
og Sønner AS, Sverre Røed hos 
Kjell Foss AS og Petter Olsen 
hos Petter Olsen AS.  

Enda en møteplass
Hovedårsaken til flyttingen av 
Sprengningsdagen er i utgangs-
punktet administrativt begrunnet. 
Men nyordningen har også et par 
betydelige og praktiske sider.

- Alle som deltar på de ulike 
arrangementene har alle minst én 
fot i samme bransje. Her får både 
sprengningsinteresser og maskin-
driftinteresser innad i bransjen en 
helt ny møteplass. Vi håper selv-
sagt at denne nye organiseringen 

vil trekke enda flere deltakere 
totalt fordi folk med sprengning 
som hovedgeskjeft selvsagt også 
er knyttet opp til den øvrige 
virksomheten i bedriften, og om-
vendt. Ved å slå sammen Spreng-
ningsdagen og Anleggsdagene 
på denne måten vil vi rett og slett 
nå ut til flere. Her ligger det an til 
ny grobunn for mye utveksling 
av erfaringer begge veier, og vi i 
programkomiteen har arbeidet for 
å beholde Sprengningsdagen som 
eget arrangement i det nye kon-
septet, sier Frode Andersen.

Dessuten er januar et mer 
gunstig tidspunkt å arrangere 
slike konferanser på enn april.

- Midtvinters er en roligere 
måned ute i marken enn april. 
Flere får mulighet til å delta 
uten at det går ut over viktige 
anleggsmessige arbeidsoppgaver. 
Og leverandørene får enda større 
gjennomslagskraft ved at de i 
fellesskap dekker et enda videre 
spekter av produkter.

Anleggsbransjens interesser
Ut over medlemsansvaret i pro-
gramkomiteen for Gardermoen-
arrangementet, sitter Frode 
Andersen i Bransjerådet for fjell-
sprengning og er i tillegg leder i 
utdanningsutvalget samme sted.

- Bransjerådets oppgave er i 
første rekke å skulle styre kursen 
i forhold til utdanning i spreng-
ningsfaget, og samtidig kanskje 
være med å påvirke veien videre. 
Vi forholder oss i første rekke til 
Direktoratet for Samfunnssik-
kerhet og Beredskap (DSB), sier 
Andersen.

Norge har tre store foren-
inger som favner om begrepet 
fjellsprengning: Entreprenør-
foreningen Bygg og Anlegg 
(EBA), Norsk Forening for 

Fjellsprengningsteknikk (NFF) 
og Maskinentreprenørenes For-
bund (MEF). EBA sorterer under 
NHO-paraplyen, mens NFF i 
første rekke organiserer medlem-
skapet basert på enkeltpersoner.

MEF på sin side er i ferd 
med å bygge opp sin egen fag-
lige organisasjonsstyrke innen 
fjellsprengning med maskinen-
treprenørbransjen som ståsted, 
og prøver å ta vare på dem som 
jobber med sprengstoff i anleggs-
bransjen.

- Vi ivaretar bransjens inter-
esser på beste måte, og det er 
mange fjellsprengere, eller berg-
sprengere som det nå skal hete, 
i anleggsbransjen. Andre viktige 
oppgaver er å utvikle og avholde 
kurs for sprengningsledere og 
sprengningsarbeidere. Dette er 
noe DSB har bedt oss om. Viktig 
er det også at ny forskrift for 
fjellsprengning iverksettes fra og 
med 1. januar 2010, altså bare 
om et par uker. Forskriften har 
vært på høring, og nå får vi vite 
hva det hele ender med. Bare det 
alene er grunn god nok til å møte 
opp på Sprengningsdagen, sier 
Frode Andersen.

Fjell blir berg
Men det skjer mye annet nytt i 
dette faget for tida også. Som 
angitt ovenfor er begrepet ”berg” 
i ferd med å overta på bekostning 
av begrepet ”fjell”, etter påtrykk 
fra blant annet tunnel,- stein-
brudd- og gruvevirksomheter. 

- Noen mener berg er et mer 
dekkende begrep enn fjell. Berg 
er noe som også finnes under 
jorda, for å si det sånn. Derfor 
skal en fjellsprengningsarbeider 
hete bergsprengningsarbeider, 
og en fjellsprengningsleder blir 
hetende bergsprengningsleder.  

MEF har gjennom høringsut-
talelser arbeidet mot denne end-
ringen, men mange firmaer heter 
jo noe med fjell. Vi får se når ny 
forskrift kommer på plass.

Skytebasens skjebne
Selv om begrepet skytebas offisi-
elt forsvinner helt fra vokabula-
ret, tror ikke Andersen yrkesom-
talen i praksis dør ut.

- Tidligere kunne en med 
sprengningssertifikat klasse A 
kalle seg skytebas, mens den nye 
offisielle tittelen blir bergspren-
ger etter å ha fått sertifikat. En 
sprengningsleder blir bedriftens 
faglige rådgiver, mens spreng-
ningsarbeideren er den som skal 
forestå den fysiske sprengningen. 
Og det er mange måter å nå disse 
nivåene på. Jo, det blir mye nytt 
å forholde seg til innen faget i 
tida som kommer, sier Frode 
Andersen.

Han sikter også til andre 
nye utspill fra øverste hold på 
området. DSB har hatt en ørliten 
dødperiode i forhold til det nye 
regelverket i det siste, men er nå 
på hugget.

- DSB stiller sterkt på Spreng-
ningsdagen med Rolf  E. Bjørn-
stad og Axel Proef-Høst, som 
begge presenterer det aller siste 
fra den kanten. Og da selvsagt 
i første rekke omkring forhold 
i ny forskrift. Når vi så tar med 
temaer som bruk av elektroniske 
tennere, håndtering av spreng-
stoff fra eget lager, dokumenta-
sjon av nøyaktig boring og andre 
høyaktuelle temaer, regner vi i 
programkomiteen med stor opp-
slutning om Sprengningsdagen 
2010, sier Frode Andersen.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
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TEMA ANLEGGSDAGENE

g nytt stoff om HMS 

presenteres på An-

leggsdagene i januar, 

godt ispedd kvalitets-

aspektet i lys av arrangørforbun-

dets eget og relativt nye KS- og 

HMS-system. Samt blant annet 

ny viten om HMS og kvalitet sett 

i et lederperspektiv. Og ytterligere 

kunnskap om hvordan slikt arbeid 

utføres i praksis. En annen sak er at 

Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og 

Maskinentreprenørenes Forbund i 

mange tilfeller står sammen om å 

foreskrive tiltak mot helseskadelig 

aktivitet i bransjen, og samtidig gi 

råd og veiledning om hvordan man 

skal forholde seg i ulike situasjo-

ner. Regionalt verneombud Knut 

Jarle Rødseth i Fellesforbundet 

er en av mange som er opptatt av 

HMS, og leverer som en forsmak 

til KS-/HMS-dagen på Garder-

moen her et eksempel på hvordan 

kvartsholdig steinstøv fra borerig-

ger kan gi alvorlige helseskader, 

og hvilke avbøtende tiltak som må 

til for å sikre dem som er utsatt for 

eksponering av dette støvet i en 

arbeidssituasjon.

- Selv skal jeg ikke delta på 

Anleggsdagene, men jeg har vært i 

kontakt med arrangøren MEF om 

HMS-temaet som jeg forstår er satt 

opp med en egen dag på Garder-

moen,. Det er bra, sier Knut Jarle 

Rødseth.

1.400 dødsfall

For Rødseth utgjør utklekking av 

tiltak for å hindre alvorlige helse-

skader i anleggsbransjen en del av 

hans egen arbeidsdag. Under Fjell-

sprengningskonferansen nylig fikk 

han tildelt rikelig med tid på podiet 

til å koble sammen faremomenter 

mellom kvartsstøv og borerigger 

for nesten 700 tilhørere.

- Innånding av kvartsstøv kan 

knyttes direkte til de fire alvorlige 

sykdommene kols, astma, kreft og 

silikose. I anleggsbransjen er det 

særlig under boring i kvartsholdig 

fjell at man eksponeres for kvarts-

støvet, som årlig forårsaker om 

lag 1.400 dødsfall i Norge, sier 

Rødseth.

- Med større innsats mot dårlig 

arbeidsmiljø kunne disse dødsfal-

lene vært unngått. De fleste ber-

gartene i Norge inneholder kvarts, 

som er helt ufarlig i fast form. I 

oppmalt tilstand derimot, og støv-

partiklene pustes inn blir det snakk 

om stor risiko for helseskader.

- Grunnen er at disse partiklene 

er veldig små og skarpe, og omgår 

kroppens eget forsvarssystem som 

vanligvis tar seg av vanlig støv. 

Kvartspartiklene kan nå helt inn 

i lungeblærene, der oksygen blir 

tatt opp i kroppen og inn i blodet. 

Det fine og skarpe støvet danner 

arrvev i lungblærene, og det fine 

systemet som styrer oksygenoppta-

ket blir ødelagt, advarer Knut Jarle 

Rødseth.

Bedring med hytte

Dagens borerigger samler opp 99 

prosent av borestøvet fra borehul-

lene, men legger det gjerne fra seg 

i hauger bak boreriggen etter å ha 

blitt sugd opp og vekk fra borehul-

let via en støvsuger. Arbeiderne går 

rundt i dette støvet, og vinden sprer 

det i nærområdet.

- Da vi fikk borerigger med 

hytte, var dette et stort framskritt. 

Føreren kan sitte tørt og regulere 

temperaturen. Men riggoperatø-

rene tar i dag med seg støvet inn i 

hytta, og i hytter med filter er man 

garantert at støvet forblir der, sier 

Rødseth.

Men Rødseth har løsninger 

for hånd. En mulighet er å samle 

støvet i sekker og frakte det vekk, 

noe som fint går an ved mindre 

arbeider. Er det snakk om store 

borearbeider, kan støvet samles i 

større enheter som støvcontainere, 

for eksempel 50 meter unna selve 

boreriggen, sier han. 

Sentralsuger

Støvet tas på den måten hånd om 

av en sentralstøvsuger og sendes 

videre via slange til containeren 

med en kapasitet på 2,5 kubikk-

meter.

- Det er en normal støvmengde 

i løpet av et normalskift med bruk 

av 76 millimeters borekrone. Det 

er også fullt mulig å kople flere 

rigger til en støvcontainer, men en 

slik operasjon krever en viss plan-

legging, sier Rødseth.

Verneombudet viser også til 

bruk av væsker som avbøtende 

tiltak mot farlig borestøv.

- Kjemisk væske kan tilset-

tes via en dyse, som igjen binder 

støvet i større og ufarlige partikler. 

Eller bruk av ren vannspyling som 

på tunnelrigger. Også personlig 

verneutstyr som støvmaske eller 

friskluftmaske er effektive mottil-

tak mot kvartsstøvet, sier Rødseth.

Ansvar og mottiltak
Han viser til forskifter og lovverk.

- Arbeidsmiljølovens formål 
er å sikre et arbeidsmiljø som gir 
grunnlag for en helsefremmende 
og meningsfull arbeidssituasjon. 
Forskrift om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø ved bergarbeid pre-
siserer at før borearbeid påbegyn-
nes skal geologiske, bergtekniske 
og andre forhold undersøkes i et 
omfang som er nødvendig for at 
arbeidet kan utføres på en sikker 
måte. Og ved alle boreoperasjoner 
skal helseskadelig steinstøv fjernes 
så langt det er mulig, understreker 
Knut Jarle Rødseth.

I verste fall er arbeidsgiver 
pålagt å gjennomføre regelmes-
sige målinger av atmosfæren på et 
arbeidssted dersom denne ikke kan 
dokumentere at luftforurensingen 
er på et forsvarlig nivå.

- Dessuten skal utførende en-
treprenør i samsvar med krav fra 
byggherren foreta risikovurdering 
for å gjøre jobben i samsvar med 
gjeldende forskrifter.

Kols kan ha så mye som 20 års 
inkubasjonstid.

- Derfor må vi gjøre noe med 
kvartsstøvet for at dagens arbeidere 
skal kunne gå over i pensjonistenes 
rekker en dag, uten å ha pådratt 
seg kols, sier Rødseth og oppsum-
merer med følgende tiltakspriori-
tering: 1. Hindre og/eller redusere 
støvdannelse. 2. Fjerne støvet fra 
arbeidsområdet. 3. Personlig ver-
neutstyr.  

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Under utbyggingen av Tokke-anleggene i 1950-årene oppsto det tumulter da 

NVE-ingeniørene ville innføre hjelm, vernesko og briller blant arbeiderne. Selv 

om begrepene helse, sikkerhet, miljø i dag regnes som selvsagte ingredienser 

i norsk anleggsvirksomhet, trenger bransjen å få nye påminnelser en gang i 

blant. 

HMS – MER ENN REGEL

O
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VERK OG MERARBEID

Kvartsstøv Faren for eksponering av kvartsstøv 
er svært stor for boreoperatøren selv om moderne 
borerigger har både hytte og støvsuger. (Illustra-
sjonsfoto).
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TEMA ANLEGGSDAGENE

g at det er satt av 
en hel dag til tema-
ene kvalitetssikring 
og helse, miljø 
og sikkerhet (KS/

HMS) på Anleggsdagene i januar 
mener Terje Ruden-Grinaker er 
aldeles utmerket.
Det er helt naturlig at store og 

ENDELIG FRI FRA 

HMS-ansvarlig Terje Ruden-Grinaker hos maskinentreprenør 

Magne Sveen AS på Raufoss synes det nye KS/HMS-systemet som er 

utviklet av Maskinentreprenørenes Forbund har gjort arbeidsdagen 

hans betydelig enklere og langt mer oversiktlig.

O
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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!

SKJEMAVELDET
viktige temaer som samferdsel og 
vann- og avløp vies mye plass på 
en bransjekonferanse av Anleggs-
dagenes kaliber. Dette handler 
om sektorer som en stor andel 
av anleggsbransjen jobber med 
hver eneste dag året rundt, minner 
Ruden-Grinaker om.
- Og KS og HMS er nå så innar-
beidet i absolutt alle oppdrags-
former og kontrakter som inngås 
i bransjen at alle forbedringer og 
oppgraderinger på dette feltet er 
kjærkomment. Vi så raskt store 
forbedringer i forhold til det tidli-
gere KS/HMS-systemet vi brukte, 
og var blant de aller første av 
landets maskinentreprenører som 
tok i bruk MEFs nye system da 
det ble lansert for et års tid siden, 
sier Terje Ruden-Grinaker.
Og noe av det mest befriende og 
besparende med det nye systemet 
er at en haug papirbaserte doku-
menter og skjemaer i form av løse 
ark eller løsblader ordnet i permer, 
ikke lenger legger beslag på stør-
stedelen av arbeidsdagen hans.

Tredje i rekken
Ruden-Grinaker har for lengst 
meldt seg på som deltaker på An-
leggsdagene, der presentasjonen 
av MEFS nye KS/HMS-system 
blir et av mange selvsagte mål for 
oppholdet hans på Gardermoen. 
Ruden-Grinaker er en av to faste 
anleggsledere i bedriften, og er 
tillagt eneansvaret for gjennomfø-
ring og oppfølging av KS/HMS-
systemet.
- Dette er MEFs tredje system på 
rad som vi anvender. Det første 
var bygget opp på at et nytt pro-
sjekt kunne baseres på et tilsva-
rende som var utført tidligere. Det 

beste ved system nummer to var 
muligheten for å lage en mal for 
en oppdragstype, for eksempel å 
bygge en gangvei for veivesenet 
eller kommunen. Det vi bruker 
nå er en kombinasjon av begge, 
nesten som et slags Ole Brumm-
sytem: Ja takk, begge deler, sier 
Ruden-Grinaker.
Det mest fordelaktige er mu-
ligheten for å kutte ut bruk av 
papirskjemaer. Alt som trengs i 
det daglige KS/HMS-arbeidet 
ligger nå på en server som nås via 
internett.

Internett-avhengig
Det forrige MEF-systemet var 
også bygget opp gjennom bruk av 
datamaskin, men denne var stasjo-
nær og sto som regel oppmontert 
på hovedkontoret.
- Alle som er tilknyttet bruken 
av KS/HMS-systemet i bedriften 
måtte oppsøke denne ene mas-
kinen og gjøre jobben derfra. 
Sammenliknet med systemet vi 
bruker nå var det både tungvint og 
en kilde til mulige feil og man-
gler. Nå kopler hver og én av oss 
direkte på systemet via en bærbar 
pc, eller laptop som det heter. Den 
har vi med oss overalt, og bare 
laster ned de nødvendige skjema-
ene der og da hvor vi enn befinner 
oss. Alle skjemaer ligger lagret på 
nettserveren og hentes inn etter 
behov. Hvilke skjemaer eller do-
kumenter det er snakk om, kom-
mer an på omfang og krav knyttet 
til det respektive oppdraget både 
på mengder, kvalitet, miljø og 
sikkerhet. Vi oppretter bare et nytt 
prosjektnummer, og alle som har 
noe med oppdraget å gjøre lagrer 
alt som gjøres og hører til av 

dokumentasjon og rapporteringer 
på det samme nummeret. Enkelt, 
oversiktlig og sikkert, sier Ruden-
Grinaker.
Det eneste mulige ulempen i 
forhold til full utnyttelse av syste-
met er at det er behov for direkte 
tilgang til internett der anleggsar-
beidene utføres.
- Men tilgangen ordnes jo enkelt i 
dag via bruk av mobilt bredbånd. 
Så i praksis er vel ikke dette noe 
problem lenger, erfarer Ruden-
Grinaker.

Byggemøter
Også forberedelser til og gjen-
nomføring av byggemøter og 
annen kontakt med oppdragsgi-
vere og byggherrer er betydelig 
forenklet med det nye systemet, 
noe Ruden-Grinaker setter ekstra 
stor pris på.
- Tidligere måtte all informasjon 
og dokumentasjon i forhold til 
et konkret oppdrag hentes opp 
på den stasjonære datamaskinen, 
skrives ut på papir og tas med til 
for eksempel et byggemøte. Nå er 
det bare å kople seg opp til nettet 
med laptop’en, og la de samme 
personene se og studere doku-
mentasjonen som kommer opp på 
skjermen. Endringer kan gjøres på 
stedet, og rapportering eller data 
som ikke skal røres er skrivebe-
skyttet slik at ingen kan forandre 
på så mye som et komma, sier 
Ruden-Grinaker.
Sluttdokumentasjon som skal 
formidles og oppbevares av bygg-
herren sendes enkelt og greit over 
til rette vedkommende via epost.

Alltid oppdatert
Det nye systemet innebærer også 

at alle skjemaer og dokumenter 
som brukes i sammenheng med 
et oppdrag alltid er oppdatert i 
forhold til eventuelle endringer i 
lover, forskrifter og regelverk.
- Hvis myndighetene gjør endrin-
ger eller innskjerpninger av lover 
og regler, blir dette fulgt opp og 
inkorporert av MEF sentralt i alle 
aktuelle skjemaer og dokumenter 
som ligger i databasen. Ved alle 
små eller store endringer sendes et 
varsel ut til oss brukere om dette 
via systemet. Så kjører vi en rask 
oppdatering og er àjour med gjel-
dende regelverk på et øyeblikk. 
Svært fiffig og betryggende, sier 
Terje Ruden-Grinaker.
Anleggslederen er klar over at det 
finnes flere leverandører av KS/
HMS-systemer i markedet, men 
minner om at systemet i MEF-
regi er det eneste som retter seg 
direkte inn mot anleggsbransjen. 
Ruden-Grinaker synes det er bra 
at samfunnet setter fokus på vikti-
ge elementer som kvalitetssikring, 
helse, miljø og sikkerhet.
Konkurrerende systemene er byg-
get opp for å dekke mange bran-
sjer, og er følgelig ikke spesielt 
innrettet mot én bransje.
- Det er derimot MEFs system. 
Og nettopp derfor er det dekkende 
for absolutt alle eventualiteter vi 
som jobber til daglig med KS og 
HMS i anleggsbransjen kan kom-
me ut for. I våre øyne er systemet 
fullstendig skreddersydd, sier 
Terje Ruden-Grinaker.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN



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

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

Vi lanserer MEFs  
nye internettbaserte  
KS/HMS-system
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Sjansen for å få riktige 
forsikringer til riktige 
priser er 100 %
Vi har samarbeidet med Maskinentreprenørenes Forbund 

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

skogsentreprenører i tillegg til gjenvinning og avfallsbedrifter.

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

din spesialtilpassede løsninger innen:

Gjennom egne særvilkår sikres MEF-medlemmene vesentlige 

utvidelser av de ordinære vilkårene. De riktige forsikrings-

dekningene kan tilfredsstille oppdragsgivernes krav etter 

Norske Kontraktsstandarder.

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

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

– Tjenestepensjon
– Personalforsikringer
– Psykologisk førstehjelp 
– Prosjektforsikring
– Helseforsikring

Arnulf Hedqvist, risikospesialist
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Borebommen har ikke fått noen 
typebetegnelse ennå, men mar-
kedsføres foreløpig bare som 
SPD-bommen. Den har 20 KN 
matekraft, Krupp HB5 borham-
mer og er for øvrig tilpasset for 
bruk til ø41-64 mm hulldiameter. 
Tilhørende kompressor leverer 
2,6 m3/min og er en hydraulisk 
HKL2600, mens en Econ 900H 
tar hånd om støvet. Bommen leve-
res også med fjernstyring inkludert 
display der det er mulig å justere 

borverdier, x- og y-vinkler samt 
forhåndsprogrammering av bore-
dyp. Displayet viser også digitalt 
manometer for lufttrykk, mate- og 
rotasjonskraft. Her tilkommer også 
en GPS-funksjon som holder styr 
på hulldyp og forflytningsretning 
for neste ansett. 
Fjernstyringsenheten er SPD-
utviklet i samarbeid med Datek, 
Sauer-Danfos og Transtronic. 
Ifølge Magnus Andersson hos 
SPD er det et stort utdekket behov 

for separate gravemaskinmonterte 
borebommer av denne typen i 
markedet, i alle fall i Sverige. Ut-
viklingen går samme vei i Norge 
også, gikk det fram da Anleggs-
maskinen nylig brakte en reporta-
sje fra Krog Maskin i Hunndalen 
ved Gjøvik, fedrelandets eneste 
rendyrkede produsent av grave-
maskinmonterte borebommer. 
Daglig leder Torkild Krog viser 
blant annet til bransjens behov for 
enkle og driftssikre applikasjoner 

uten alt for komplisert og sårbar 
teknologi og elektronikk. Ved å 
utnytte gravemaskiner som vert-
skap spares også en god del inves-
teringsmidler.
Dessuten er det blitt slik at de 
fleste moderne gravemaski-
nene har hydraulisk kapasitet til å 
drive dem, og at de fleste spreng-
ningsentreprenørene også har 
gravemaskiner på stallen. Kom-
binasjonen gir stor rekkevidde 
og fleksibilitet på mange typer 

Forespørselen fra en sprengningsentreprenør som trengte et boresystem for montering på 

gravemaskin endte med en helt ny borebom fra svenske Scandinavian Pile Driving AB (SPD).

NY GRAVERMON
BORMATER
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TERT 

anleggsområder. Et avgjørende 
kriterium er imidlertid at slike bo-
rebommer fungerer som de skal, 
ifølge Andersson.
Den aller første leverte SPD-
bommen er tilpasset for bruk med 
en Volvo EC210 beltegraver, men 
hurtigkoplingen er universal og 
kan boltes i tiltfestet på stikka på 
hvilken som helst maskin. Maksi-
malt sidetilt oppgis til 90 grader. 
Borestenger og -holder håndteres 
hydraulisk. Stangmagasin leveres 

som ekstrautstyr. SPD er en spesi-
alprodusent av hydrauliske ham-
mere, pælemaster og borebom-
mer med tilbehør for bruk med 
gravemaskiner i det skandinaviske 
markedet, og har sikret seg C. 
Grindvold AS som eneforhandler 
av sine produkter for i Norge.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN
Foto
I SPD

Nr 1 Den første SPD-
bommen er bygget for 

bruk på en Volvo EC210 
beltegraver (foto: SPD).

Atlas Copco er ute med en helt ny generasjon 

Cobra bensindrevne håndboremaskiner 

(bildet) som imøtekommer de strengeste 

utslippskravene som så langt er bebudet.

Fase 2 for utslippskrav til hydrokarboner og nitrogenoksider fra 
utstyrs- og redskapstilpassede bensinmotorer er nedfelt i både 
USA og EU-området, og er blant de aller største utfordringene 
produsenter av slike bensindrevne maskiner står overfor.
Atlas Copco oppgir blant annet reduksjon av hydrokarboner 
med opptil 50 prosent. Den nye Cobra-serien har en mer effektiv 
forgasser og et forbedret filtersystem, samt en nøy tilpasset 
eksoskatalysator, og skal med det klare alle pålagte utslippskrav 
og dessuten de aller seneste kravene til støy. Alle modellene 
har som før elektronisk tenning, men er nå utstyrt med en ny 
mekanisme som gjør maskinene enkle å starte også når de har en 
høy posisjon i forhold til operatøren.
Cobra-serien består av tre modeller; Combi, Pro og TT. Combi-
varianten er i første rekke en allround maskin med høy slagenergi 
og innebygget kompressor. Pro leverer nesten dobbelt så høy 
slagenergi som Combi, og passer til de mer røffe oppgavene, 
ifølge en pressemelding fra Atlas Copco.  TT topper serien med 
sine hissige 1.620  slag per minutt og ytterligere optimalisert 
slagkraft for å dempe faren for pulverisering av arbeidsobjektene.

NY COBRA-
GENERASJON
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www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS  6315 INNFJORDEN  
TLF: 71 22 72 22  E-POST: GJERDE@AGJERDE.NO
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30 ansatte og en omsetning 
i 2007 på kr 82 millioner

Størst i Norge på veirekkverk

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Over 30 års erfaring

MEF-medlem
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Tlf. 64 98 20 00 Faks 64 98 20 02

UTEN STANS
- med ren hydraulikkolje uten vann

VINTERKAMPANJE
Unngå driftsproblemer i vinter, monter et RMF

filteraggregat. Kontakt din forhandler for et tilbud.

Se forhandleroversikt på:

www.lekang.com



Norges Lastebileier-Forbund er en nærings- og arbeidsgiver-organisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig 
godstransport i Norge og utland. 4000 bedrifter er medlemmer, og disse har ca. 9000 biler.

Det du ikke ser kan fort bli viktigere enn  
det du ser! Slik er det med blindsoner.
Flere ganger er jeg glad for at jeg har tatt 
mine forhåndsregler. Ny vidvinkel og  
nærsiktspeil har gjort det litt enklere.  
Nå kan jeg se nesten alt på min høyre side.
 
Men våre myke trafikanter må også bli mer  
oppmerksomme på blindsonene. Og der har 
vi et ansvar. Derfor har jeg lært min datter 
Maren om lastebilens blindsoner. Det har vi 
gjort gjennom en lek vi har gitt navnet:  
Ser deg…Ser deg ikke….

En av oss setter seg på sjåførens plass i 
lastebilen. Den andre gjemmer seg i  
lastebilens blindsoner.

Ser deg...Ser deg ikke...

Hilsen Arild Olsbakk
Lastebilsjåfør

Blindsoner

D
es

ig
n

: D
M

T.
n

o
 

Fo
to

:K
li

n
g

w
al

l



ANLEGGSMASKINEN 12-0967

Nanset bygger nytt
Hitachi- og Bell-importør Nanset Standard AS har inngått en 
totalentreprise med AS Veidekke om å bygge et helt nytt anlegg på 
Bommestadmoa i Larvik. Morselskapet til Nanset Standard kjøpte 
den aktuelle tomta på 40 dekar tidlig i fjor med tanke på å dekke inn 
plassbehov ved økt aktivitet hos maskinimportøren. Tomta ligger bare 
en kilometer unna stedet der Nanset Standard har holdt til siden 1977, og 
kun et par steinkast unna nye E18, heter det i en pressemelding. Anlegget 
skal være klart til innflytting mot slutten av 2011.

SKUFFE
MAT

Pumper opp Betong Øst
Arnfinn Haug (bildet) er ny daglig leder og medeier i selskapet 
RSA Betongpumping (RSA), etter at Betong Øst og Haug har 
overtatt aksjene med en fordelingsnøkkel på henholdsvis 95,5 og 
4,5 prosent. Samtidig legger Betong Øst inn sine tre betongpumper 
i RSA. Begrunnelsen for oppkjøpet er at markedet ønsker kun én 
totalleverandør i området Stor-Oslo, nordre Akershus, Hedmark og 
Oppland med ansvar for hele verdikjeden. Det er denne rollen Betong 
Øst styrker med satsingen på betongpumper, ifølge daglig leder og ny 
styreformann i RSA, Erik Veiby. Gjennom RSA disponerer nå Betong 
Øst 11 betongpumper med rekkevidde fra 24 til 42 meter, heter det i 
en pressemelding.

Sammen med de andre aktørene i næringen har man forhandlet fram NS 
8432, Alminnelige kontraktsbestemmelser for skogsdrift. Standarden vil 
være tilgjengelig for bruk fra 1. januar 2010, ifølge skog.no. 
- Denne standarden legger grunnlaget for ryddige og oversiktlige avtale-
forhold i skogbruket. I stor grad bygger standarden på det som er dagens 
praksis, og etter min oppfatning har vi nå fått en avtale som balanserer 
forholdet mellom rettigheter og plikter både for skogeier og entreprenør, 
sier Mikael Løken som har forhandlet på vegne av Skogeierforbundet.  
- For oss har det vært spesielt viktig å sikre skogeierne rettigheter til en 
del av de data som produseres i hogstmaskiner i forbindelse med skogs-
drifter. Dette er data som beskriver plassering av livsløpstrær og avgrens-
ning av hogstfelt, kantsoner, nøkkelbiotoper og liknende. Slike data må 
vi skogeiere etter hvert bli flinkere til å bruke blant annet til å ajourføre 
skogbruksplanene våre, sier Løken.

Standardisert i skogen

Norges Skogeierforbund og Maskinentreprenørenes 

forbund er nå enige om en norsk standard for skogs-

drift. 

Kaldreparasjon av motorer
LNS Europe er etablert i Norge med Lock-N-Stich og Full-Torque, 
to systemer utviklet for å reparere alle typer skader i store og små 
motorer og maskiner med tilhørende full restaurering av gjenger 
i boltehull, ifølge en pressemelding fra LNS Europe i Tønsberg. 
LNS-leder Steinar Pedersen opplyser systemene er utviklet i 
USA og nøye testet og godkjent av mange store selskaper som 
eksempelvis Caterpillar, Cummins, John Deere og General Motors. 
Opplæring og sertifisering av eventuelle kunders teknikere inngår 
i brukskonseptet av de to systemene, opplyser blant annet Steinar 
Pedersen.
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Allerede på forsommerens Elmia 
Wood viste også Ponsse alt nytt 
av fullt motorisert maskinpro-
gram og hogstaggregater. Under 
høstens påfølgende roadshow i 
Sverige med nyhetene på slep, 
passet det derfor svært bra for 
den finske skogsmaskinprodu-
senten å også svinge innom den 
norske Ponsse-leverandørens helt 
nye hovedkvarter i Kongsvinger. 
Anført av årets største nyhet, 
Fox-hogstmaskinen med åt-
tehjulsdrift og helt ny Mercedes 
Benz-motor.
 - Og vi plusser på med en åtte-
hjulsdrevet Ergo 8W-hogger som 

trekkplaster, men har ellers annet 
godt nytt å by på også. Folk har 
meldt sin ankomst langveisfra til 
dette to dagers arrangementet, 
som har fått enda sterkere aktua-
litet nå som regjeringen har kom-
met på å trekke tilbake avgifts-
friheten for biodiesel. Jeg skal 
si skogfolket som er kommet hit 
er opptatt av akkurat dette, sier 
daglig leder Lyder Hove Ellevold 
i Ponsse AS.

Maskinprodusenter i front
Avgiftsfrihet for biodiesel ble i 
sin tid innført i 1999 for å stimu-
lere til nytenkning, omlegging og 

økt bruk av CO2-nøytral biodie-
sel, men fra nyttår er det slutt. 
Begrunnelsene er mange, men et 
underliggende argument har vært 
at produksjon av slik diesel av 
for eksempel raps, solsikke eller 
andre oljeholdige vekster er det 
samme som å putte mat på tan-
ken fordi jordbruksarealer verden 
over angivelig blir omdisponert 
fra matkorn, mais eller sukker-
roer til slike oljevekster. Eller at 
regnskog hogges til fordel for 
alternativ dyrking av råstoff til 1. 
generasjon biodiesel, som dagens 
varianter også kalles.
- Akkurat disse problemstillin-

gene verken vil eller kan jeg ta 
stilling til. For oss er det derimot 
viktig å få fram at all nødvendig 
teknologi som trengs for å hente 
inn råstoffet fra skogen som skal 
til for produksjon av 2. genera-
sjon biodiesel, og som ikke går 
på bekostning av matproduksjon, 
for lengst er utviklet og leveres 
i full bredde av både Ponsse og 
andre betydelige maskin- og 
utstyrsprodusenter, sier Hove 
Ellevold.

Fleksibilitet
Han sikter i første rekke til Pons-
ses eget hogstaggregat H53E. På-

KLAR FOR 2. GENERA

Regjeringens nei til fortsatt avgiftsfrihet for biodiesel til tross, Ponsse er en av flere 

skogsmaskinprodusenter med komplett program for å hente inn alt som trengs av råvarer fra skogen til 

produksjon av 2. generasjon av det miljøvennlige drivstoffet.

Klar tale Både Lyder Hove Ellevold (t. h.), Bjørn Tandberg og 
Arild Eidstuen (bak) er rede til å bidra med råvarer til produk-
sjon av 2. generasjon biodiesel, alt takket være framsynt tek-
nologi fra maskinprodusentene.



ANLEGGSMASKINEN 12-0969

SJON BIODIESEL

montert for eksempel den åtte-
hjulsdrevne Ergo 8W hogstmas-
kinen og ny C22 kran kommer 
maskineriet til overalt for både 
tynning og sluttavvirkning, 
men er også en ideell kombina-
sjon for flertrehåndtering. Her 
peker Ellevold på kapping, 
innsamling og utnyttelse av tynt 
og uspesifisert virke som ikke 
er klassifisert som sagtømmer 
eller rent massevirke, og derfor 
vil være godt egnet som råvare 
til produksjon av 2. generasjon 
biodiesel ved siden av andre 
biomassprodukter.
- Ekstra store valser på H53E 
gjør det mulig å kombinere 
bruken av aggregatet. Kun 
utnyttelse av topper, kjerr, kratt, 
kvist og annet hogstavfall (grot) 
tenkt brukt som energived eller 
biomasse, tar eksempelvis bio-

klippaggregatet EH25 seg av. 
Hvis skogsentreprenørene i til-
legg bruker lassbærervariantene 
Elephant eller Buffalo utstyrt 
med fleksible banker, evner 
altså skogsnæringen fullt ut og 
på en særdeles effektiv måte å 
skaffe til veie de nødvendige 
råvarene av trevirke som trengs 
for å produsere 2. generasjon 
biodiesel slik det loves satsing 
på. Det er faktisk bare opp til 
forskerne å finne fram til de 
rette produksjonsmetodene av 
slik diesel, sier Lyder Hove 
Ellevold.

Bæreevne i bløta
Daglig leder Bjørn Tandberg 
i soknabedriften Tandberg 
Skogsdrift har nylig byttet inn 
en sekshjulsdrevet Ponsse Ergo 
hogstmaskin inn i den helt nye 

Ergo-varianten med åttehjuls-
drift. Trekkraften er økt med 12 
prosent, og maskinen kan ut-
rustes med balanserte boggier. 
Maskinen var på plass i Kongs-
vinger til glede for alle som 
oppsøkte denne første og svært 
regntunge av to skogdager. 
Blant dem var Arild Eidstuen 
i Eidstuen Skogsmaskiner AS. 
Han har en tynningsmaskin 
og en lassbærer i drift, og sier 
seg enig i Tandbergs følgende 
vurderinger av drift på åtte hjul 
kontra seks.
- Både framkommeligheten og 
bæreevnen er merkbart bedre 

enn før. Samlet sett foregår hele 
hogstoperasjonen mye roligere 
og jevnere. Det være seg under 
avvirkning av så vel sagtømmer 
og massevirke som energived- 
eller biomasse. Og så oppbløtt 
som det er i skogbunnen nå på 
grunn av alt regnet, ville det 
antakeligvis ikke vært mulig å 
ta seg fram i denne teigen med 
en sekshjulsmaskin i det hele 
tatt, sier Tandberg.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

Mange 
utfordringer
Skogsnæringen står overfor mange utfordringer for å kunne 
øke lønnsomheten, mener ledende personer i Ponsse-systemet. 
Lønnsom avvirkning av trær med liten diameter hele året 
for industri- og energiproduksjon er en av dem. Bærekraftig 
avvirkning av alle typer energiskog er en annen. Ponnse 
sentralt mener disse utfordringene må møtes i mye mykt 
terreng, og til minst mulig utslipp av CO2 fra maskinene.
En annen stor utfordring rent teknologisk er å utvikle 
lassbærerne videre slik at de henger med i svingene i forhold 
til de stadig mer produksjonseffektive hogstmaskinene. 
Lassbærerne kan uansett ikke rase rundt i skogene i 
hastigheter på flere titall kilometer i timen.
- Vi ser derfor på enda mer avanserte løsninger for 
lassbærerne, sier undervisningsansvarlig Tapio Mertanen 
i Ponsse. Pendelaksler og mer effektive kraner med god 
rekkevidde er blant våre bidrag til høyere produktivitet på 
transporten, sier han. Men fortsatt er lange transportavstander 
det største hinderet mot å få en lassbærer til å holde tritt 
med avvirkningen til en hogstmaskin, og det spesielt 
under tynning. Men den aller mest effektive løsningen 
er å kombinere avvirking av sagtømmer/massevirke og 
energiskog, skal vi tro de beste rådene fra Ponsse. Denne 
kombinerte fordelen kan oppnås ved å utnytte mulighetene 
som nå finnes for flertrehåndtering, heter det.

Framsynt Lassbærerne Buffalo og Elephant er begge utstyrt 
med variable banker tiltenkt uttransport av store mengder 

biomasse fra skogen.
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Deler av alt som inntil nylig viste en nedadgående tendens innen 
norsk skogbruk, ser til en viss grad ut til å endre seg til mulige 
oppadgående trender i tida som ligger foran oss, skal vi tro bildet 
som ble tegnet blant 85 deltakere på Skogtemadagen.
En viss overvekt av nedadgående tendens på kort sikt ble i alle 
fall påpekt blant de første innledere, begrunnet med finanskrisen 
og den generelle 
konjunkturnedgan-
gen den har ført 
til, med redusert 
aktivitet i flere av 
de markedene som 
norsk treindustri 
leverer til. Men det 
kom altså positive 
tendenser for en dag 
også.

Dagens skogmarked
Virkesdirektør Terje 
Brende i Bergene 
Holm AS driver fem 
sagbruk, og per i 
dag utnyttes ikke 
kapasiteten, kunne 
han fortelle.
- Tømmerforbruket 
i Norge har falt med 
nesten 30 % fra top-
pen i 2007 til bun-
nen på forsommeren 
2009. Etterpå har det tatt seg noe opp, og viser en oppadgående 
tendens. Det er lave lagre både i Norge og Sverige, så det er rom 
for å bygge lagre over vinteren, framholdt Terje Brende.
Finland er adskillig verre stilt enn i Norge og Sverige. Produksjo-
nen har falt med 50 %. 
Det er særlig endringer i den russiske eksportpolitkken som har 
rammet finnene. Russerne ønsker å bygge opp en egen behand-
lingskapasitet for trevirke, og har innført eksportavgift. Bergene 
Holm har redusert bemanningen fra 520 til 370 ansatte, men skal 
nå ansette nye folk. Framtiden er fremdeles usikker, men de er 
optimister.
- Lave renter, økende salg og lave lagre er positivt på kort sikt, 
og på lengre sikt ser vi et voksende marked pga. økt bruk av bio-
energi og nye produkter fra trevirke, sa Bergene Holm.

Gran og furu
Virkessjef Lars Tore Voie i Södra Skog, Norge snakket om anskaf-
felser, strategi og volum, og påpekte at 2009 har vært et vanskelig 
år for alle Södras fabrikker i Norge og Sverige. Unntaket er Holla 
i Trøndelag.
- Særlig ille har det vært for Tofte, som i dag importerer 50 % av 

trevirket, mestepar-
ten er eukalyptus 
fra Sør-Amerika. De 
har planer om å fase 
ut dette på grunn av 
økende konkurranse 
fra hjemmeindustri 
i disse landene, og 
erstatte det med 
norsk gran og furu, 
fortalte Voie blant 
annet.
Wood supply 
manager Steinar 
Asakskogen i Nor-
ske Skog avrundet 
seksjonen med en 
beskrivelse av en 
utfordrende om-
struktureringstid 
for Norske Skog. 
Selskapet har ny-
lig solgt alle sine 
fabrikker i Kina og 
Sør-Korea.

- Som de fleste vil har fått med seg er markedet for avis- og 
magasinpappir sterkt synkende i verden. Denne trenden startet i 
Nord-Amerika og ble etterfulgt i Vest-Europa. Den er ikke like 
sterk andre steder, men det skyldes delvis mindre volum, oppsum-
merte Asakskogen.

Papirmedier
Når det gjelder avispapir, forventes det bare en videre nedgang. 
Årsaken til nedgangen er finanskrisen, men bare delvis. Nye 
teknologi er enda viktigere. Mer og mer vil gå over på internett 
og andre elektroniske medier, som lesebrett.  Innen kartong og 
ukeblader ventes Norske Skog fortsatt vekst, mens det for finere 
magasinpapir for tiden ser dårlig for tida, men kan gå oppover 
igjen. I det store og hele er likevel trenden at markedet vil gå mer 

BÅDE – OG FOR 
NORSK SKOGBRUK
Går det nedover eller oppover for norsk skogbruk? Bildet av situasjonen 

som ble tegnet under Skogtemadagen i regi av Maskinentreprenørenes 

Forbund nylig, heller mer mot både-og enn enten-eller.

Valser og eventuelle skader på 
trevirket er et brennhett tema i 

skogbransjen. (illustrasjonsfoto)
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og mer bort fra trykte medier, og Norske Skog tilpasser seg dette 
ved å redusere produksjonskapasiteten. Alt i alt ikke så veldig 
oppmuntrende.

Fornybar energi
Skogtemadagen bar også preg at optimisme og energi, bokstavelig 
talt. Ny av fjoråret, logistikksjef i Eidsiva Bioenergi Jørn Erik Si-
monsen, holdt et entusiastisk innegg om mulighetene for å bruke 
råstoff fra skog som fornybar energikilde. Fjernvarme er svært un-
dervurdert i Norge, mente Simonsen, med ditto manglende utnyt-
telse av trevirke til dette formålet.
For eksempel brukes lite grot til varmeproduksjon i Norge, mens 
det i Sverige er store varmeanlegg for grot. Potensialene for 
returtreflis, avfall og 
jordbruksavfall for ener-
giproduksjon er store i 
Norge, etter Simonsens 
mening.
- Bioenergi leverer i dag 
14 TWh, potensialet er 
30 TWh, og skogbruket 
kan levere 12-16 av 
disse. Hindringen i Nor-
ge er ikke råstoffmangel, 
men infrastruktur for 
fjernvarm. Fjernvarme 
i Norge er 3.7 TWh, i 
Sverige 50. Dette vil 
komme til å endre seg, 
antydet Jørn Erik Si-
monsen.

EU som påpdriver
Markedsdriverne er 
først og fremst EUs 
nye klimamål (mål for 
reduserte utslipp av 
klimagasser, red. anm.) 
som tvinger Norge til å 
redusere sine utslipp og 
gå over til mer fornybar 
energi, som bioenergi. 
EU kommer til å trenge 
store mengder forny-
bar energi for å nå sine 
klimamål, og det åpner 
eksportmuligheter for 
Norge. Norge og Sverige 
har gjort en avtale om felles marked for ”grønne sertifikater” fra 
2012. Bioenergi er her en liten, men viktig del. Nye miljøgifter på 
olje og gass som følge av internasjonale klimaavtaler kan gjøre 
bioenergi mer konkurransedyktig. Som kjent virker avgiftspoli-
tikken på dette feltet i Norge for tiden alt annet enn målrettet og 
forutsigbar, et generelt inntrykk som også er ytterligere forsterket 
i de senestes ukers dragkamp om gjeninnføring av avgift på bio-
diesel.

”Flisordningen”
Rådgiver Jørn Lileng fra Staten landbruksforvaltning (SLF) tok 
for seg tilskuddsordninger til fornybar energi. Dette innlegget 
dreide seg i hovedsak om den såkalte ”flisordningen” som ble 
innført i fjor som del av regjeringens krisepakke i kjølvannet av 

finanskrisen. Hensikten med ordningen var å holde oppe sys-
selsettingen i skogbruket, foruten å gi erfaring med skogsvirke 
til bioenergi. Vi i SLF ga 30 millioner i tilskudd for 2009, mens 
Innovasjon Norge ga 20 millioner. 
Signalene for 2010 er at SLF vil få 20 millioner, og at ordningen 
for Innovasjon Norge også vil bli videreført, men med redusert 
beløp, sa Lileng blant annet.
Etter 2010 er det mer usikkert. For skogbransjen som helhet men-
te imidlertid Lileng at framtiden ser svært lys ut.
- Trevirke vil bare bli mer attraktivt i årene som kommer, både 
som energikilde og som råstoff. Borregaard fabrikker lager for 
eksempel mer enn 100 produkter fra trevirke, og de har nylig fått 
betydelige midler både fra Norges forskingsråd og EU til fors-

kning og utvikling av sin 
bioraffinerivirksomhet, 
sa Lileng med henvis-
ning til Borregaard som 
kilde.

NS 8432 og valseskader
Temadagen ble avsluttet 
av MEFs advokat Tho-
mas Kollerød, med en 
beskrivelse av ny Norsk 
Standard 8432 for skog-
faglige tjenester som vil 
bli gjeldene fra 2010. 
Det har vært en lang og 
til dels vanskelig prosess 
for å komme fram til 
enighet om bestemmel-
sene i denne standarden, 
særlig kinkig var punktet 
om rettigheter til data. 
Men utvalget kom i mål 
til slutt, og vi får håpe 
partene blir fornøyde når 
de nå får tatt den i bruk i 
tiden framover.
Det ble mange spørs-
mål og ivrig diskusjon 
etter innleggene. For-
samlingen var særlig 
opptatt av spørsmålet 
om tømmermålingens 
trekkreglement for pigg-
valseskader.
- Dette er en pågående 

prosess med sterkt engasjement hos mange skogsentreprenører. 
Naturlig nok, da det i all hovedsak er både skogsentreprenør og 
skogeier som straffes økonomisk ved at hele tømmerpartier klasses 
ned dersom piggvalseskader etter angitte kriterier kan påvises, sier 
seksjonssjef Einar Østhassel i MEF avdeling Ressurs og miljø.
Skal vi tro kommentarer fra salen som huset flere sentrale skog-
sentreprenører, oppfattes hele trekkreglementet diskriminerende av 
norske virkesleveranser sammenliknet med svenske systemet for 
innmåling av tømmer, som jo er en internasjonal handelsvare.

Tekst
I RANDI AAMODT
Foto
I TORE VELØY

Ikke bare negative tendenser å se 
for norsk skogbruk denne høsten. 

(Illustrasjonsfoto)
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Vi tilbyr nå tre reisealternativ:
Alternativ 1: utreise søndag 18. april og hjemreise onsdag 21. april
Alternativ 2: utreise onsdag 21. april og hjemreise lørdag 24. april
Alternativ 3: utreise onsdag 21. april og hjemreise søndag 25. april

FLYREISEN  FOREGÅR MED NORWEGIAN OG KLM
KLM flyr fra Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord og Oslo til 
München via Amsterdam. Alle reiser samlet mellom Amsterdam og München.  

MINISEMINAR
Gratis miniseminar på Eden-Hotel-Wolff i MEF’s regi vil bli arrangert i forbindelse 
med ankomsten for alle turene. Det vil bli servert en enkel buffét. Bussene fra 
flyplassen går direkte til dette hotellet. Detaljert informasjon kommer senere.

Pakkepriser (fly fra Oslo + hotellovernatting og transport f/t flyplassen i 
München) fra kr 6.940,- pr. person i dobbelt rom og 9.400,- i enkeltrom. 
Hotellene vi benytter ligger sentralt og i nærheten av jernbanestatsjonen.  
Herfra tar det ca 20 minutter med U-Bahn direkte til messen.

Detaljerte opplysninger og påmelding finnes på www.messereiser.no eller  
www.mef.no. Kontakttelefon 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 tidlige ut da kapasiteten er begrenset.

Bauma 2010
Bauma 2010 - 19. – 25. april i München - Endring i reisetilbudet - rimeligere priser

Tur 1 med Norwegian Strekning Avreise Ankomst

Søndag 18/4 Oslo - München Kl. 12.00 Kl. 14.25
Onsdag 21/4 München - Oslo Kl. 13.30 Kl. 15.50

Tur 2 med KLM Strekning Avreise Ankomst

Onsdag 21/4 Oslo - München Kl. 06.40 Kl. 11.00
Lørdag 24/4 München - Oslo Kl. 18.05 Kl. 22.20

Tur 3 med Norwegian Strekning Avreise Ankomst

Onsdag 21/4 Oslo - München Kl. 10.30 Kl. 12.50 
Søndag 25/4 München - Oslo Kl. 14.55 Kl. 17.20

Se informasjon på nettet
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PÅ KANTEN ROLLEBYTTE

Sudoku

5 7 1
6 1 9

9 3 2
9 8 6 7 4

6 8 4 1 2
2 6 3

8 4 7
6 8 4

Løsning kommer i neste nr.

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

Løsning sudoku Anleggsmaskinen 11-09

 
Et voksent ektepar var en formiddag ute og kjørte på motorveien.  
Plutselig utbryter kona: - Jeg vil ha skilsmisse. 
 
Mannen sier ingenting, men akselererer bilens hastighet.  
- Jeg er sammen med sjefen din, sier kona.  
Og mannen akselererer ytterligere. 
 
- Han er mye bedre i senga enn deg, fortsetter hun. 
Mannen tråkker gasspedalen lengre mot gulvet. 
 
- Jeg vil ha bilen, huset og ungene, utbryter kona mens  
hun ser sint på ham. 
Mannen akselererer igjen og legger bilen ut mot midten  
av veien. 
 
- Jeg skal ha kredittkortene og alle pengene på  
sparekontoen vår, sier hun strengt. 
 
Nå har bilen en hastighet på 140 - 150 km/t. Mannen  
sikter seg inn mot en betongpilar i midten av  
veibanen. Kona, noe skremt av den høye  
hastigheten og skjebnesvangre retningen bilen har, spør:
- Er det ingenting DU vil ha? 
- Neeei, svarer mannen, jeg har alt jeg trenger! 
- Som hva da? spør kona undrende. 
 
Han smiler skjevt og humrer: 
- Airbag!

Skjebnesvanger retning
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AM KRØSSET

Vinneren får fem flax-lodd.

KRI-
GERSK
DAME

SIFFER

YRKES-
GRUPPE T FALLITT

TV-
TITTER K FOR-

TJEN-
ESTE L BAK-

VERK O SYSTEM

GLOSER
PAPIR-

PENGER

A M A S O N E LOVORD

STOR-
VILT R O S

ENSLIGE
FOR-

ELDRE A L E N E F E D R E
GENERA-

SJON

ÅLREIT S L E K T S L E D D
O K SPISE-

RED-
SKAP R SYMBOL

STYKKE T E G N LITE
HUS L

FROST-
TEGN

LETTE I S AV-
TREDE

SAVN D O
GJØRE
KLAR

LOPPE-
KASSA

MELLOM
12  OG

2
OPP-

FORDRE B E
E N K L E HJEM-

REISE

CAMP R E T U R
F J E L L E T HELE

HURVEN
RUGE-
STED

ARKTISK
DYR

HELT
SPRØ

HIND-
RING

HEKTISK
VIRK-

SOMHET

HEDER

BØTTE
NED Æ DE

VENT-
ENDE K Ø E N GJØRE

LEKSER E RUSSISK
KEISER T S A R

I S B J Ø R N SNODIG
SAK R MISTER

FESTET

SHABBY G L I R HASTE

MISTEN-
KELIG I L E

STILLE T A U S E IRETTE-
SETTER

GRUPPE R E F S E R MISTE
FESTET S K L I

FUGL E R L E TANN-
RÅTE K A R I E S NARRER

PLYND-
RE L U R E R

EURO-
PEER I R E KIRSE-

BÆR

SPISER M O R E L L E R KIKKE

SAM-
TALE S E BE-

VILGER
VÆRE

U-
SIKKER

HAVDYR N I S E VÆRE
JOCKEY

LØVTRE R I PLANTE L KON-
TROLL O P P S Y N

ISOLERT
OMRÅDE G E T T O TOPP

KLOKKE-
SLETT T U E BE-

FINNER
SEG

SPRE B R E SMELTE

BUKKE
UNDER T Ø

FAKKET A R R E S T E R T E ULEMPE B A K D E L
KERA-
MIKK L E I R P O T T E R GAMMEL

MYNT E T T Ø R E

MYNT
HEN-
SIKT

KLORE

IKKE
TALE
OM!

LEGGER
MERKE

TIL

SLEKT

ELLE-
VILL

INNBO

SI  SOM
HESTEN

DIS-
TRIKT

EURO-
PEERE

BEHOV

HULL  I
HUDEN

JOBBE
SOM
SMED

TIL-
STEL-
NING

BE-
HOLDER

VAKKER

HOVEN
TYPE

ENGS-
TELIG

JULE-
KNASK

KOM-
PLETT

U-
GYLDIG
FRAVÆR

FOR
ØVRIG

MORE
SEG

TA  AV

FESTE-
MIDDEL

BLI
STØRRE

KRAFT-
SALVE

HERJE

JULE-
TRE-
PYNT

GAVE

VIKTIG
SKRAL FLEIP STEIN-

RØYS

KLIST-
RE

ÅNDE

ENG-
ELSK

TITTEL
GLOSER

SUR-
MELKS-
PRO-
DUKT

SPRØ

INSTI-
TUSJON

RØRER
PYNT

I  STUA

STRØM

GNÅLE

HEV-
ELSE

TOPP-
SJIKT

LAVINE

STEM-
NING

JULE-
TRE-
PYNT

SKØYER-
STREK

MELODI

GJØRE
LEKSER

HOVED-
STADEN

I
UKRAINA

TERRI-
TORIUM

EURO-
PEISK

HOVED-
STAD

SUPER-
MAKT

DOTT

BE-
SVIME

PARA-
DISET

FYR
HØRER
JULEN

TIL

TAFATT

TURVEI

OSEAN

BAK-
VERK

GLATT

OPP-
FORDRE

FORBRY-
TELSE

FINNES

VÆRE
LYSTIG

JESU
FØDEBY

ETTER
FULL-
MÅNE

BRENNE ATTES-
TERER

FOR-
SINKET

Navn: 

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

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

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

Hele løsningen sendes til Anleggsmaskinen, 
Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo, innen 4 januar
merk konvolutten “Krøsset”

Løsning  
AM-kryss 11-09

Vinner i november:
Jan Yngvar  
Gretland
1798 Aremark
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MIN DAG FREDRIK SKOTNER

Godt over halvveis inn i november ser maskinfører 

Fredrik Skotner fram til at kong Vinter skal slå til på 

Østlandet også. Da kan han hver eneste dag gå rett fra 

gravemaskinen og over på snøbrettet som har stått klart 

til bruk siden i vår.

Navn I Fredrik Skotner (21)
Firma I Fijo Anlegg AS
Maskin I Atlas 1404 hjulgraver

21-åringen er maskinfører i Fijo 
Anlegg AS som for det meste 
har Komastu-maskiner på stal-
len. Men også en rundt 15 år 
gammel Atlas 1404 hjulgraver 
som brukes til forefallende og 
allsidig arbeid ved behov for 
massehåndtering og kjappe for-
flytninger på jevnt underlag.
- Jeg kjører som regel Komatsu 
180 og 290, men nå og da også 
denne gode, gamle Atlas’en. 
Den går litt på omgang, og jeg 
lyver vel ikke når jeg sier at 
det på langt nær er noen kamp 
blant oss maskinførere om å få 
kjøre den. Det er en 1995- eller 
1996-modell med mange timer 
på telleren. Selv om den ikke 
kan måle seg med dagens ny-
moderne maskiner på komfort, 
effektivitet og styrke, gjør den 
jobben trygt og godmodig, sier 

Fredrik Skotner, fast ansatt som 
maskinfører hos jessheimentre-
prenørern i et par års tid.
Siden tidlig september har 
han og et par kolleger vært 
opptatt med å gjennomføre et 
no-digprosjekt i forbindelse 
med legging av ny avløpsleding 
under firefelts E6 på Kløfta i 
Akershus. 
- Det handler om å erstatte 
deler av et gammelt opplegg i 
tilknytning til renseanlegget her 
på Kløfta med et nytt, inklusiv 
trekking av nytt avløpsrør un-
der E6 som her har fire kjøreba-
ner med midtdeler, sier Skotner.
Oppdraget består rørlegging 
med plassering av kummer 
i åpne grøfter der terreng og 
grunn tillater det, med rørtrek-
king under E6 tilsvarende en 
strekning på 40-50 meter. Skot-

ner og kollegene har følgelig 
sørget for byggegroper på hver 
side av E6 til firmaet som har 
tatt seg av selve rørtrekkingen. 
Selv har han de seneste dagene 
vært mest i aksjon med pus-
seskuff på hjulgraveren under 
gjenfylling av groper og grøf-
ter, og planering rundt nyan-
lagte, nivellerte og sluttkontrol-
lerte kummer.
- Selve rørtrekkingen er selv-
sagt gjort av et spesialfirma. 
Den slags oppgaver er ikke Fijo 
Anlegg verken utstyrt for eller 
kompetent til, sier Skotner.
No-dig som metode brukes nå 
mer og mer innen VA-rehabi-
litering. Metoden slår trolig 
enda sterkere inn etter hvert 
som gamle vann- og avløpsnett 
rett og slett må skiftes ut landet 
over i årene som kommer, tror 

han. Men fortsatt må grave-
maskinene sørge for at utstyret 
kommer i riktig posisjon og på 
korrekt nivå under bakkeplanet. 
Altså blir det likevel behov 
for innsats fra gravemaskiner 
i framtidige no-dig rehabilite-
ringsoppdrag for vann og avløp.
Fredrik Skotner er sønn av sje-
fen i Fijo Anlegg, noe som også 
etter hvert gjorde det enklere 
for ham å velge yrkesvei. Mas-
kinentreprenørfirmaet er relativt 
nytt, men har allerede sikret 
godt fotfeste i flyplasskom-
munen med sine åtte ansatte og 
en maskinpark på ti enheter, en 
veihøvel inkludert. Bedriften er 
også medspillere i en bransje- 
og serviceplattform for tilgang 
til mindre entreprenørtjenester 
innordnet under en paraply kalt 
Interkommunale innkjøpssam-

VENTER PÅ VIN
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arbeid for kommuner på Øvre 
Romerike.
Men tilbake til Skotner, yrkes-
valget og hobbyene hans:
- Jeg var innom elektrofaget 
et års tid, men kom etter hvert 
til at det ikke var noe for meg. 
Som maskinfører i denne be-
driften jobber jeg til daglig 
stort sett bare i hjemkommunen 
Ullensaker, bare avbrutt av mu-

lige små avstikkere til enkelte 
nabokommuner nå og da.
Skotner er oppvokst og har 
bodd på Algarheim litt øst for 
Jessheim til helt nylig da han 
flyttet inn i egen leilighet midt i 
Jessheim sentrum.
- Det er jo litt mer liv og røre 
der enn på Algarheim. Og en-
klere vilkår for å kunne dyrke 
hovedhobbyene mine, skate-

board om sommeren og snow-
board om vinteren.
Eller rullebrett og snøbrett, som 
de to aktivitetsformene nå heter 
på norsk.
Snøbrettssesongen er allerede 
innledet med helgeturer til 
Hafjell og Skeikampen i Opp-
land.
- Ja, vi er en gjeng som drar 
til fjells for å få best mulig 

forhold også vinterstid. Vi har 
funnet lite snø så langt i år, men 
vi hadde en drøy halvmeter å 
boltre oss på da vi var på Skei-
kampen nylig. Helt herlig, sier 
Fredrik Skotner.

Tekst og foto
I SVEIN ERIK MADSSVEEN

TEREN



ABS-forhandlere og salgsavdelinger finner du følgende steder:

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

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

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

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

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

- gjør det igjen!
Denne gangen med Takeuchi TB23R

✓ Største lovlige kompaktgraver å kjøre på  
3,5 tonns henger

✓ Kan kjøres uten maskinførerbevis
✓ Kort hekk
✓ Kan brukes med rototilt
✓ Ekstremt tilgjengelig for service
✓ Meget stillegående
✓ Myk og rolig beltegang

ABS-MASKIN



InSoft Norge AS
Vikøyra Industriområde, 6230 Sykkylven
InSoft Norge AS
Vikøyra Industriområde, 6230 Sykkylven



Siden starten i 1986 er det levert flere hundre Volvo L50 hjullastere i Norge. De fleste er fort-
satt i full jobb med materialhåndtering, lasting, snøbrøyting, feiing og andre servicejobber.

F-serien av den populære modellen har fått høyere tipplast, økt motoreffekt og større olje-
mengde for hydrauliske redskaper. Den hydrostatiske transmisjonen gjør det mulig å kjøre 
kraftkrevende utstyr med svært lave kjørehastigheter.

Det nye CareCab førerhuset gir mindre støy og vibrasjoner, og klassens 
beste hyttefiltreringssystem sikrer et behagelig førermiljø. Sikten er 
forbedret i alle retninger, og et lettlest display gir føreren all informa-
sjon han trenger.

Ta kontakt og la oss fortelle mer om neste generasjons servicemaskin.

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidpartnere  
en God Jul og et Godt Nytt År!


