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Volvo FH & FMX

Tandem akselløft

Volvo Trucks. Driving Progress

1 Med tandem akselløft kan 
du deaktivere og heve bakre 
drivaksel – også når lastebilen 
kjører.

2 Ved å bytte ut differensialen 
i den første drivakselen med 
en klokobling, kan den andre 
drivakselen kobles fra og heves.

3 Sjåføren har mulighet for få kraft 
og kapasitet fra to drivaksler (6x4) 
når lastebilen er fullastet og bedre 
kjøreegenskaper med en drivaksel (4x2) 
når man kjører uten last.

Slik fungerer det 
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milesPLUS® inneholder et forbedret funksjonsadditiv som rengjør motoren og forhindrer oppbyggingen 
av nye avleiringer. Alt for at din motor ikke skal miste hestekrefter. Bruker du milesPLUS regelmessig 
vil din motor få en bedre forbrenning med mindre friksjon, samt raskere respons ved gasspådrag. Din 
motor vil rett og slett gå mykere. Dette gir mindre slitasje på motoren, lavere forbruk og mindre utslipp. 
Prøv milesPLUS neste gang du fyller tanken på Circle K, og få mer kraft og akselerasjon.

Spar mer med 
hver fylte liter miles.

BEDRIFTEN DIN 
VIL TAKKE DEG.

En bedrift som fyller kvalitetsdrivstoff vil kunne redusere 
kostnadene betraktelig, og dermed forbedre både fortjeneste 
og konkurransefortrinn. Det er derfor vi har miles. Forbedrede 
additiver reduserer drivstofforbruket og forhindrer dannelse av 
sot og avleiringer. Dette fører til en renere motor med mindre 
slitasje, som igjen vil kreve mindre vedlikehold.



Spør oss - før du graver
Geomatikk utfører gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for mange 
kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur. Registrer henvendelsene 
på vår kundeportal - eller kontakt vårt kundesenter.

Se komplett oversikt på www.gravemelding.no

PMS 280
PMS 398

Nå kan du registrere gravehenvendelser direkte i appen 
GeoGrav – mobilapp fra Geomatikk
Vi gir deg enkel tilgang til kundeportalen ute på grøfta.

GeoGrav kan hjelpe deg med følgende:

 • Oversikt over mine ordre
 • Oversikt over firmaets ordre
 • Vise ordre i kart
 • Vise ordre nær min posisjon
 • Vise dokumenter 
 • Registrere nye ordre
 • Start/stopp graving

Appen heter GeoGrav (søk på Geomatikk) og kan lastes ned 
gratis fra Google Play og App Store. 

Mer informasjon finner du på www.gravemelding.no

Sentralt ledningseierregister  
finner du på www.gravemelding.no 

Leica Geosystems
Telefon: 22 82 12 00

www.leica-geosystems.no

Utnytt fordelene med Leica VisualMachine – intelligent, kontinuerlig ekspanderende og med intuitive og effektive  
løsninger for bygg og anlegg. Porteføljen omfatter sensorer og programvare for oppmåling av anlegg, maskinstyring og  
smarte telematikkløsninger som kobler deg til teamene og maskinene på anlegget, og gir deg en rekke unike verk-
tøy som øker produktiviteten og gjør det mulig å styre prosjektene dine uansett hvor du måtte befinne deg. Kostnadene  
reduseres dramatisk ved å eliminere behovet for utsetting. Løsningene gir operatøren informasjon direkte på skjermen  
via GNSS og navigerer hurtig og nøyaktig til riktig sted. VisualMachine – ditt førstevalg for hele arbeidsflyten!

Komplett maskinportefølje med sømløs dataflyt

VisualMachine
Ultimat kontroll og effektivitet
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Fresen og hverdagen
La du merke til forsidebildet? Der er Olav Vee i gang med å åpne FV 53 Tyin- 

Årdal etter  et uvær. Han er maskinfører på Olav Hæreids Volvo L120F, bærende 

på en Øveraasen-fres fra 1995. 

Det er et bilde på hverdagen for den store majoriteten av norske maskinen-

treprenørbedrifter eiere og ansatte: Gjøre jobben, her og nå. Få mest mulig ut 

av utstyret, dieselen og arbeidsdagene. Enten det er på driftskontrakter eller 

anleggsprosjekter. 

Bildet ble tatt helt i starten av januar. Det var en mektig opplevelse. Litt på 

grunn av naturkreftene, som fortsatt ikke helt hadde sluppet taket. Mest på 

grunn kreftene i Øveraasen-fresens Scania V8-er brølende noen få meter unna, 

med kun et kamera mellom meg og fresen. 

Vi er midt i vinterdriftssesongen. Det er mange som Olav Vee og hans kolleger 

i sving på gater, veier og fjelloverganger. Naturkrefter møtes med maskinkrefter, 

med brøyting, rydding, fresing, salting og strøing. Folk står på når det trengs, og 

legger ære og energi i holde utstyret i orden. 

Mye av den offentlige diskusjonen i og om anleggsbran-

sjen handler om gigantiske milliardprosjekter på vei og 

bane. Men det er dette som er hverdagen for de fleste eiere 

og ansatte i maskinentreprenørbedrifter i Norge. Gjøre job- 

ben, her og nå. Skaffe nye jobber og holde utstyret i orden.  

Jeg tar hatten av for dere, og er stolt over å jobbe  

i samme bransje. 
 

jos@mef.no

INNHOLD

Abonnement: 10 utgaver pr år. Kun kr 550,- 
Bestill hos kundeservice. Tlf 67 11 38 19, epost am@aboservice.no. 
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PÅ´N IGJEN: Journalisten 
er geleidet ut av fjellet 
og befinner seg på riktig 
side av bommen. Tor 
Einar Skjolden har snudd 
Scaniaen og returnerer. 
Fortsatt er det mye som 
skal gjøres før FV53 Tyin 
– Årdal kan åpnes etter 
uværet. Takk for turen.

(FOTO: JØRN SØDERHOLM)
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NYHETER

NYHET!
SPECTRA SP60 

Alle priser er eks. mva.

BEST SELGER 
Alt-i-en laser, UL633
Plan, 1-fall, 2-fall, grøfte,  
anlegg, bygg, lodd og vertikalt.

FALL-LASER
GL 412N, 1 falls laser  
m/fjernkontroll og mottaker  
m/mm avlesning.

HOVEDKONTOR
Ringeriksveien 155 - 157. Postboks 91, 1313 Vøyenenga 
e-post: salg@norgeodesi.no

Alt i en koffert!

PLAN-LASER
LL 100, helautomatisk planlaser. 
Komplett i koffert med laser- 
mottaker, stativ og nivellerstang.

5.950,-
KAMPANJE

BEST SELGER 
Toppmodell håndholdt
GPS/GNSS
M/innebygget
Laser-avstandsmåler
Trimble Geo 7X Inkl.  
rover kit.

Etterfølgeren til våre populære 
PM700/MM300

111.000,-

23.900,-

Meget kompakte modeller, høy ytelse - passer like godt for laserbrukeren som for 
landmåleren. Les mer på våre hjemmesider

Se hele vårt sortiment på

www.norgeodesi.no

13.950,-

129.000,-

NYHET!   
TRIMBLE R2
Ligner vår mest solgte
toppmodell, Trimble R10

159.000,-

SOLIDE PRODUKTER, TJENESTER, OPPLÆRING, 
PROGRAMVARE, SERVICE OG SUPPORT
– NÅR DU TRENGER DET.

GPS/GNSS 
ANLEGGSPAKKER - LANDMÅLERPAKKER

NYHET - TOTALSTASJON  
med 3D skanner – Trimble SX10
• Skanner 26 600 punkter i sekundet
• Integrert kamera
• 3DM skanning opptil 600 meter
• Vinkelnøyaktighet 1”
• DR Plus opptil 1300m
• Avstandsmåling opptil 2500 meter

Har slått alle rekorder – nesten

Det har aldri vært solgt så mange anleggsmaskiner  
i Norge som i 2016. Rekordsalg i de fleste maskintyper. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

Medlemmene i Maskingrossistenes for- 
ening (MGF) har innrapportert salgstall 
på anleggsmaskiner siden 1985. Aldri før 

har det blitt solgt så mange maskiner på 
ett år som i 2016. 

Totalt er 4 486 enheter innrapportert 
solgt. Dermed er forrige rekordår 2007 
slått med 7,4 prosent. 

HØY AKTIVITET I BYGG OG ANLEGG
– Det er helt klart den høye aktiviteten i 
bygg og anlegg som er hovedårsaken til 
rekordsalget av maskiner i 2016. Utviklin-
gen av ny teknologi og mer effektive maski-
ner gjør jo også sitt til at eldre maskiner 
byttes ut for å redusere driftskostnadene 
for entreprenørene, sier fagsjef Njål Hagen 
i MGF. 

Økningen ligger i stort sett alle segmen-
ter. Som før er beltegravere den største 
storselgeren av dem alle. 1 513 beltegra-

vere ble solgt i fjor, mot 1446 året før. Men 
rekorden i det segmentet ligger i 2013 med 
1560 maskiner. 

Minigravere, hjullastere og hjulgravere 
er de neste på salgsstatistikken, alle med 
nye rekorder. 

1036 minigravere
929 hjullastere
316 hjulgravere

– Valser har hatt en jevn økning de senere 
årene og nådde også rekord i 2016. Det 
gjelder både tandemvalser, asfaltvalser 
og valsetog/anleggsvalser. Vi noterer også 
rekorder for minidumpere og dosere, sier 
Njål Hagen. 

Til informasjon: Det ble i 2016 solgt 23 
bulldosere i Norge. 

Skifter 
sjef
Tone Lindberg (44) tar over som 
administrerende direktør i MGF 
etter Anita H. Hall. 

Hall begynner i et familieselskap 
som arrangerer messer. 

Lindberg har de siste to årene 
drevet eget konsulentselskap. Hun 
har hatt og har flere styreverv, blant 
annet i Avinor.

– Med bakgrunn fra numerisk 
brukerforening kjenner jeg godt 
bransjen for verktøymaskiner. 
Resten av bransjen kjenner jeg ikke 
så godt foreløpig. Maskinbransjen er 
inne i en brytningstid. Blant annet 
i teknologi. Da er det viktig med en 
bransjeorganisasjon som er med på 
å peke ut vegen i fremtiden, sier hun.

AVLØSNING: Anita H. Hall t.v. overlater 
sjefsstolen til Tone Lindberg. 

REKORD-SALG: Fagsjef Njål Hagen i Maskin-
grossistenes forening. 

HANDSHAKE: Aldri før har det blitt tatt 
så mange ”handshakes” over nye solgte 
anleggsmaskiner i Norge. Her besegles 
Hæhres storhandel i forbindelse med 
åpningen av Pons nye hovedkontor. F.v. 
Frank Ole Sørensen, Erik Sollerud, Lars 
Hæhre, Albert Kr. Hæhre og Pål Brandvold. 
(BEGGE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

SIDE 8 ANLEGGSMASKINEN | NR. 1 | FEBRUAR 2017 ANLEGGSMASKINEN | NR. 1 | FEBRUAR 2017



AKTUELT AKTUELT

www.graveutstyr.no 
E-post: post@graveutstyr.no Telefon: 38 32 70 70 Mobil: 90 71 82 94 

Stor interesse for OPS-prosjekter
Tre OPS-prosjekter skal igangsettes i løpet av få år. 
Interessen er stor i både inn- og utland for å ta på  
seg oppdragene.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Statens vegvesen inviterte nylig entreprenø-
rer og finansmarkedet til informasjonsmøte 
om tre kommende OPS-prosjekter (offent-
lig-privat-samarbeid).  Skal man bedømme 
ut fra oppmøtet, vil konkurransen om 
kontraktene bli knivskarp. Rundt 250 var 
påmeldt til møtet, men enda flere var nok 
tilstede, for lokalet var så fullt at enkelte 
måtte stå. Mange var også kommet lang-
veis fra og svensk, tysk, engelsk, spansk og 
japansk(!) kunne høres i salen. Hele møtet 
ble simultanoversatt ved hjelp av to innleide 
tolker som kunne høres via hodetelefoner. 

KVALITET OG PRIS
Veidirektør Terje Moe Gustavsen var 
førstemann på talerstolen. Han var for 
øvrig samferdselsminister da de tre første 
OPS-prosjektene ble lansert i 2001. De tre 

kommende OPS-prosjektene (rv. 3/rv. 25 i 
Hedmark, E10/rv. 85 i Hålogaland og rv. 555 
Sotra-forbindelsen) er beregnet å koste ca. 
23 mrd. kroner. Først ut er Hedmark-pro-
sjektet, med stortingsbehandling i februar 
i år og prekvalifisering til våren.

– Jeg er svært glad for å se så mange her 
i dag. Vi er opptatt av to ting når vi nå skal 
arbeide videre med dette; god kvalitet og 
god pris. Da vet vi av erfaring at et nært 
samarbeid fra en veldig tidlig fase er helt 
avgjørende. Vi ser fram til å samarbeide 
med flere av dere.  Hvem det blir vil tiden 
vise, sa veidirektøren. 

ARBEIDSMILJØKRIMINALITET
Gustavsen benyttet anledningen til å presi-
sere hvilken vekt som legges på HMS og 
bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet 

og sosial dumping.
– De to foregående år ble ett menneske 

drept hvert år på våre anlegg og om lag 
100 arbeidere fikk en skade som medførte 
fravær fra arbeidet. Det er ikke vanskelig å 
finne områder og land med helt andre tall, 
men vi er likevel ikke fornøyde, for har – og 
skal ha – en nullvisjon, slo han fast.

– Det er en realitet at sosial dumping 
i stor grad knyttes til selskaper som er 
hjemmehørende utenfor Norge. Men det 
er heller ikke et ukjent fenomen i norske 
selskaper, ikke minst når det gjelder innleid 
arbeidskraft. Vi ønsker å være klare på at vi 
som oppdragsgiver til enhver tid vil følge 
opp og styrke innsatsen mot sosial dumping 
og arbeidslivskriminalitet, sa han.

VEDERLAG TIL OPS-LEVERANDØREN
OPS-leverandøren får totalansvar for å 
prosjektere, finansiere og bygge, samt drifte 
og vedlikeholde veistrekningene i 20 år. Hva 
prosjektene vil koste å gjennomføre, vil den 
kommende konkurransen gi svar på, men 
Vegvesenet har kommet fram til en antatt pris.

– Det første prosjektet (rv. 3/rv. 25 i 
Hedmark) vil ha en beregnet totalkostnad 
på 5,1 milliarder 2016-kroner, sa direktør 
Lars Aksnes til en lydhør forsamling.

– Når det gjelder vederlag, blir det ingen 
utbetaling før veien åpner, men det vil bli en 
milepælsutbetaling ved veiåpningen, som er 
antatt å ligge på om lag 50 prosent av bygge-
kostnadene. I tillegg til og samtidig med denne 
milepælsutbetalingen, skal merverdiavgiften 
for hele byggekostnaden utbetales, forklarte 
han. Videre vil det bli utbetalt jevnlige veder-
lag i hele driftsperioden når veien er åpen, 
tilgjengelig og oppfyller avtalt driftsstandard.

STRENGE KVALIFIKASJONSKRAV
For å bli tatt opp til vurdering i disse konkur-
ransene, stilles det strenge krav om økonomi, 
erfaring, kapasitet, kompetanse, HMS og 
samfunnsansvar. Blant annet kreves en 

årlig omsetning på minst 3,5 mrd. kroner 
(samlet for entreprenørene i kontrakten), 
og det stilles krav om likviditet, gjeldsgrad 
og rentedekning. 

– Leverandøren skal dokumentere meget 
god erfaring fra samferdselsprosjekter med 
tilsvarende art og vanskelighetsgrad. Det 
legges særlig vekt på overholdelse av lønns- 
og arbeidsvilkår, og hvordan man jobber for 
å forebygge korrupsjon, økonomisk krimi-
nalitet og arbeidslivskriminalitet, sa Bettina 
Sandvin, avdelingsdirektør for byggherresek-
sjonen i Vegdirektoratet.

PREKVALIFISERING OG KONTRAKT
Når all dokumentasjon har kommet inn, skal 
aktørene som får være med i konkurransen 
velges ut. 

– Vi ønsker å kvalifisere tre aktører som 
skal være med gjennom hele konkurransen. 

Dersom flere enn tre er kvalifisert – og det 
håper vi jo at det er – så vil vi velge de tre 
som er best kvalifisert, sa Sandvin. 

– Til slutt skal vi velge et tilbud, og det 
gjøres på bakgrunn av det beste forholdet 
mellom pris og kvalitet. Pris vil veie tyngst, 
men vi kommer også til å legge vekt på plan 
for gjennomføring, teknisk kvalitet og helse, 
miljø og sikkerhet. Så signerer vi kontrakten 
på vårparten 2018 og arbeidene kan starte. 
Vi antar at åpning av veistrekningen kan skje 
i 2020-2021, avsluttet hun. 

KVALITET OG PRIS: Et nært samarbeid fra en veldig tidlig fase er helt avgjørende for å oppnå god 
kvalitet og god pris, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

FOLKSOMT: Det ble trangt om plassen da bransjeaktører fra fjern og nær møtte opp på markedsmøte.

OPPGJØRETS TIME: OPS-leverandøren  
får et stort kontanttilskudd ved trafikkåpning, 

og deretter årlige vederlag gjennom hele 
driftsperioden, forklarte direktør Lars Aksnes 

til forsamlingen. 
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Anleggsmesse på 
Sørlandet vokser
I 2014 ble den første anleggsmessa på Sørlandets Travpark 
arrangert, med 28 utstillere og 2500 besøkende. Den 16.-17. juni 
i år forventes langt høyere tall når travparken igjen arrangerer 
anleggsmesse. Denne gang er også MEF med i kulissene.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no 

– Det hele begynte med at lokale aktører  
i anleggs- og landbruksbransjen spurte oss 
om vi kunne tenke oss å arrangere en messe 
her i travparken. Her er det god plass, enkel 
logistikk og glimrende parkeringsmulig-
heter. I tillegg er beliggenheten sentral, 
og «alle» vet jo hvor dette er, sier Ingvar 
Ludvigsen, markedssjef hos Sørlandets 
Travpark.

STOR INTERESSE
– Vi jobbet en stund med ideen, fikk med 
oss flere tunge aktører i ryggen, og arran-
gerte anleggsmesse i juni 2014. Det ble jo 
nærmest som en minimesse den første 
gangen, men 28 utstillere og 2500 besø-
kende på to dager var vi godt fornøyd med. 
Med tanke på alt som skal skje på anleggs-
sida framover her i regionen, passer det 
meget godt med messe her igjen nå, og vi 
merker at interessen er stor. Allerede nå er 
hele 48 standplasser bestilt til sommerens 
messe, og er vi heldige med været regner vi 
med 3500 besøkende – minst! slår markeds-
sjefen begeistret fast.

INGEN BRUKTE CD-ER OG COWBOYHATTER
Til årets anleggsmesse har Sørlandets Trav-
park også fått med seg Maskinentrepre-
nørenes Forbund (MEF) som rådgiver og 
støttespiller. Og markedssjefen er klokke-
klar på hva slags messe dette skal være – og 
ikke skal være.

– Anleggsmessa 2017 bygges opp som, 
og skal være, en «hard core» anleggsmesse. 
Her skal det ikke gå i brukte CD-plater og 
cowboyhatter. Dette er ment kun for dem 
som er interessert i maskiner og utstyr som 
hører anleggsbransjen til, sier han.

– Vi setter stor pris på at vi får lov til  
å benytte oss av kompetansen til MEF under 
planleggingen av messa. MEFs regionsjef 
Oskar Tore Åsen har jo god erfaring med 
slike messer, og jeg bruker ham som spar-
ringspartner. Det er jo ingen tvil om at det 
også gir messa en ekstra tyngde at MEF er 
med. Jeg ser på det som en tillitserklæring 
at MEF vil sette sitt stempel på et produkt 
som vi skal levere. Det gjør meg også litt 
nervøs, for da må vi i hvert fall prestere, 
smiler han.

FORRYKENDE UNDERHOLDNING
Foruten en spennende messe, hvor bransje- 
aktører samles for å vise frem og se på siste 
nytt i anleggsmarkedet, lover arrangøren 
også underholdning utenom det vanlige, 
som i seg selv vil være verdt inngangspen-
gene. For det blir ikke helt gratis å kom- 
me inn.

– Det vil koste 100 kroner for inngang, 
som inkluderer et festarrangement lørdag 
kveld. Underholdningen er ikke helt fastsatt 
ennå, men jeg kan garantere at det blir noe 
som fenger målgruppen, slår Ludvigsen fast.

– Jeg må legge til at det er 2000 overnat-
tingsplasser innenfor en avstand på 500 
meter fra travparken. På selve «messe- 
hotellet», Thon hotell Sørlandet, har vi 
holdt av en masse rom som kan bookes til 
en billig penge. Vi skal gjøre vårt ytterste 
for å gjennomføre en strålende messe og 
gi velfortjent oppmerksomhet til bransjen, 
avslutter han. 

For spørsmål om eller påmelding til 
Anleggsmessa 2017, send e-post til: ingvar.
ludvigsen@rikstoto.no 

HER SKAL MESSA LIGGE! An-
leggsmessa 2017 skal arrange-
res her, på Sørlandet Travpark, 
som også er arrangør. Markeds-
sjef Ingvar Ludvigsen (t.v.) er 
glad han får hjelp av MEF og  
regionsjef Oskar Tore Åsen.

www.norsecra*geo.no		-	tlf	67	17	75	15	-	post@norsecra*geo.no

Anleggsteknologi	for	frem/den

Norsecra4	Geo	leverer	Topcon	Maskinstyring,	med	Sitelink	3D	programvare	for	dataoverføring	
og	oppfølging	av	maskiner	og	oppgaver	

Norsecra4	Geo	leverer	data	/l	maskinstyring	

Norsecra4	Geo	leverer	konsulenAjenester	og	Dynaroad	programvare	for	oppfølging	av	
massebalanse	

Norsecra4	Geo	leverer	landmålingtjenester,	masseavregning,	3D	modellering	og	
dokumentasjon
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Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist, 
med et unikt produktutvalg innen VVS, VA, Elektro, 
i tillegg til Verktøy, maskiner og verneutstyr. Som 
kunde hos oss trenger du med andre ord bare å 
forholde deg til én leverandør.

ahlsell.no

Ahlsell – din 
samarbeidspartner 

på VA

TverrfagligGrossist.indd   4 1/22/2015   7:57:31 PM

Prøver ny metode for 
å unngå gjenstående 
sprengstoff
Gjenstående sprengstoff er først og fremst et problem ved kontursprengning. 
På E16 Bagn-Bjørgo tester man nå ut en ny metode for å komme problemet 
til livs. Den følger sprengningsbransjens ferske anbefalinger. Det ser svært 
lovende ut.
Av Jørn Søderholm (tekst og foto)  – jos@mef.no 

VALDRES: På E16 Bagn-Bjørgo bygger 
Skanska 4,3 kilometer tunnel og syv kilo-
meter vei i dagen for Statens vegvesen. 
Her gjøres det flere grep, med samlet 
hensikt å redusere faren for at sprengstoff 
står igjen etter at salven er satt av. 
• Presplitt, der konturen i sin  

helhet skytes først. 
• Hjelpehull skytes med en ny, vann-

bestandig Anolit Lett i stedet for 
rørladning

• Elektroniske tennere
• Hvert hull i salven lades med én eller  

to tennere. 
• Brattere skjæringer enn  

opprinnelig planlagt
– Det er litt tidlig å si, men det ser 

lovende ut. Vi har ikke funnet gjenstå-
ende sprengstoff etter skyting med denne 
metoden, sier driftsleder Kenneth Svendsen 
i Vestfold Fjellboring AS. 

– Og dessuten har vi fått et godt resultat 
på konturen, legger Oddvar Pedersen til. 
Han er rådgiver innen teknisk kvalitet på 
bergsprengning i Statens vegvesen, Bygg-
herreseksjonen region øst. 

PRESPLITT I LAGDELT BERG
Det ble i høst gjort forsøk med sømboring 
på en skjæring. Men på grunn av bergkva-
liteten ble sluttresultatet ikke tilfredsstil-
lende, selv om metoden er anerkjent for  
å gi mindre fare for gjenstående sprengstoff. 

– Her har vi berg med mye lagdeling. 
Det ligger i skiver i ulike retninger. Det kan 
være en ekstra utfordring ved slettspreng-
ning. Derfor prøver vi presplitt, sier Oddvar 
Pedersen. 

Neste skjæring ble sprengt etter pres-
plittmetoden i januar, få dager etter at vi 
besøkte anlegget. Der ble resultatet bety-
delig bedre. 

FORTS.Sted:Valdres

SPRENGNINGSKYTEMATTE: På E16-prosjektet Bagn-Bjørgo 
tester man nå en kontursprengningsmetode 
helt etter bransjens nye anbefalinger: 
Presplitt av kontur og bulk-sprengstoff  
i hjelperast. Hensikten: Redusere faren  
for gjenstående sprengstoff.
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SPRENGNINGSPRENGNING

Produsent og eneforhandler:

 HeatWork AS. Telefon 76 96 58 90. post@heatwork.com

Dobbelt så raskt som andre!

På 1 dag
 tiner du enkelt 40-80 cm

Eie eller leie - spør etter HeatWork

www.heatwork.com

PULVER TRYGGERE ENN RØR
Hjelpehullene ved presplitting av konturen 
lades og skytes vanligvis med rørladnin-
ger. Det er også den sprengstofftypen man 
oftest finner stående igjen som rester etter 
at salven har gått. 

På Bagn-Bjørgo-prosjektet har man 
droppet rørladningene, og lader i stedet 
hjelpehullene med et ny, vannbestandig 
variant av Anolit Lett. 

I likhet med sin vesentlig kraftigere bror 
Anolitt Extra er den nye lettvarianten gjort 
vannbestandig med tilsetning av guargummi*, 
samtidig som den beholder sprengningsegen-
skapene. Dette gjør at ladestrengen vesentlig 
mer motstandsdyktig mot vann. 

– Rørladninger skjøtes sammen rør etter 
rør, på vei ned i hullet. Det kan være usik-
kert med kvaliteten på skjøtene, og det er 
fort gjort å få brudd i ladestrengen. Det 
sier kontrollingeniør Stein Ulvesveen på 
E16-prosjektet Bagn-Bjørgo. 

Kenneth Svendsen tror en del av forkla-

ringen på det ligger i at hullene ofte bores 
for  store for rørladninger. 

– Når du borer 15 meters hull, så må du 
gjerne opp på 70 mm hull for å opprettholde 
tolseransekrav på boreavvik med det utsty-
ret som finnes i dag. Da får du ganske mye 
rom i hullet. Når du borer 70 mm og lader 
med 25 mm dynamittrør, så kan det skje 
noe i hullet når du trekker av, sier Svendsen. 

– Hva kan skje? 
– Det kan ødelegge strengen. Fjellet kan 

sprekke opp og dele strengen, og rørskjø-
tene kan fly fra hverandre. Vi har også sett 
rør som ikke har gått av på grunn av for 
dårlig fyllingsgrad. Hvis du har to rør som 
begge mangler litt fylling, og de skjøtes i 
den ufullstendige enden, så får du kanskje 
for stor avstand til at det går av, sier han. 

Vestfold Fjellboring har på andre prosjek-
ter sprengt mye med fem grams detone-
rende lunte surret rundt røret i tillegg. 

– Likevel har vi funnet gjenstående rør, 
sukker Svendsen. 

Kontrollingeniør Stein Ulvesveen peker 
på en annen fordel ved å bruke pulver  
i stedet for rørladning: 

– Om ikke alt går av, så forsvinner restene  
i røysa. Det blir ikke stående igjen som konsen-
trert sprengstoff, som kan detonere senere. 

ELEKTRONISKE TENNERE
På dette prosjektet brukes utelukkende elek-
troniske tennere. Kostnadene er betydelig 
høyere enn ved alternativet Nonel-systemet 

PROSJEKTET E16 
BAGN-BJØRGO 
Byggherre: Statens vegvesen
Hovedentreprenør: Skanska
UE arbeid i dagen:  
Brødrene Dokken AS
UE sprengning:  
Skanska Vestfold Fjellboring 
4,3 km tunnel
7 km vei i dagen
250 000 kbm fjell i dagsonen

FAKTA

2

3

4

5 6

2. AVDEKKER: 

Skytebas Lars Börser 
i Skanska Vestfold 
Fjellboring fikk indi-
kasjon på at én tenner 
mistet kontakt under 
tildekkingen. Med 
elektroniske tennere 
er det enkelt å finne 
feilen og få løftet unna 
den riktige matta. 
Driftsleder Kenneth 
Svendsen i Vestfold 
Fjellboring følger med i 
bakgrunnen.

3. TENNERE: 

Elektroniske tennere 
anbefales. I Valdres 
lades hvert hull med 
minst én tenner, og 
kun elektroniske. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SAMARBEIDER: 

Oddvar Pedersen
i Statens vegvesen, 
Stein Ulvesveen  
i Statens vegvesen, 
Kenneth Svendsen  
i Vestfold Fjellboring 
AS og Eivind Strand  
i Skanska.

5. FØR: 

Skjæring klargjort for 
sprengning. Presplitt 
skal skytes først. Der-
etter resten av salven, 
inkludert hjelpehull.

6. ETTER: 

Sprengningsentre-
prenør og byggherre 
er godt fornøyd med 
resultatet i skjærings-
veggen. 
(FOTO: SKANSKA VESTFOLD 
FJELLBORING)

*Fun fact: Guargummi er et mellignende stoff som 

utvinnes av guarbønnen. Det brukes også som 

fortykningsmiddel og stabilisator i bakverk og 

andre matvarer. Ofte økologiske matvarer, og det 

nevnes ofte i sammenheng med sunne matvarer. 

Snakk om stort bruksområde.

FORTS.
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OVERVANNSHÅNDTERING  

Overvannskassetter fra 12 til 60t 
bæreevne, til infiltrasjon, forseglet 
til magasinering. Tanker for septik, 

fordrøyning, magasinering.

Mengderegulatorer/virvelkammere

Levering og montasjeservice 
over hele landet

Tlf. 405 65 431  www.wilhelmi.no
e-post – frank@wilhelmi.no

fra Orica. Likevel har de bestemt seg for å 
gjøre det. Det har gitt store fordeler når det 
gjelder nøyaktighet og sikkerhet i spreng-
ningen. 

– Man får en tilbakemelding om at alt 
har gått bra eller ikke. Hvis det er noe feil 
i kablinga, så får du beskjed om det før du 
setter av salven. Enten den ikke er koblet, 
har blitt revet av under dekking eller det 
er en jordfeil, så får skytebasen beskjed om 
det på kontrollboksen. Han får også beskjed 
om hvilken tenner som har feil, og det blir 
lettere å rette feilen. 

TENNER I HVERT HULL
Ikke bare bruker de kostbare elektroniske 
tennere. De bruker også mange av dem. 
Hvert eneste hull lades med én eller to 
tennere, etter hvor dype hullene er. 

Det er vanlig å lade konturhull med en 
tenner hvert femte eller tiende hull, bundet 
sammen med fem grams lunte. 

Elektroniske tennere koster en drøy hun- 
drelapp mer enn Nonel-tennere. En salve på 
100 hull blir dermed 10 000 kroner dyrere. 

– Det er dyrt. Men det er også dyrt med 
forsagere. 

– Hvem tar kostnaden?
– Den tar vi, siden det ikke er beskrevet 

noe sted. Det er også en kostnad for oss 
hvis noe blir stående igjen. Det er vi som 
blir ringt til, og må komme og rydde opp 
hvis det blir oppdaget eller er mistanke 
om gjenstående sprengstoff. Da er det ikke 
sikkert vi er der. Kanskje vi er langt unna, 
og må sende folk. Det koster også penger, 
sier Svendsen. 

– Ja, og om det er folk på anlegget, så blir 
de heftet bort fra det de egentlig skal gjøre 
hvis de må ta seg av forsagere. Det blir en 
kostnad uansett, supplerer Stein Ulvesveen. 

Daglig leder Jan Dokken i Brødrene 
Dokken AS er ikke helt enig i at det er 
sprengningsentreprenøren som sitter med 
hele belastningen i form av kostnader og 
belastninger når det blir funnet gjenstående 
sprengstoff. 

– Alle vet hvem som finner sprengstoffet. 
Sprengningsentreprenøren er den som blir 
ringt til. Som regel er det grunnarbeids-
entreprenøren som ringer, og blir stående 
og vente med gravemaskiner, dumpere 
og mottaksmaskiner. Det er også store 
belastninger på maskinførere som sitter 
med dette daglig i lasting og pigging, sier 
Dokken. 

Brødrene Dokken har entreprisen på 
grunnarbeider i dagen på E16-prosjektet 
Bagn-Bjørgo.

Driftsleder Kenneth Svendsen i Vestfold 
Fjellboring AS og bergsprengningsleder 

Eivind Strand i Skanska Samferdsel og 
Energi benytter anledningen til en aldri 
så liten ønskeliste til Statens vegvesen og 
andre byggherrer. 

– En ordentlig beskrivelse av hvordan 
det skal gjøres. Gjerne beskrivelse med 
presplitt, tenner(e) i hvert hull og bruk av 
elektroniske tennere. Hva det koster for vår 
del har ikke så mye å si, så lenge det er likt 
for alle. Hvis vi i tillegg skyter hjelpehull 
med Lett-Anolit, så kan jeg love at mye av 
problemet med gjenstående sprengstoff er 
borte, sier Svendsen og Strand. 

– Hvor sannsynlig er det å få til det fra 
Statens vegvesen og Vegdirektoratet? 

– Det har jeg ingen formening om nå. 
Vi får se hva Bransjerådet kommer fram 
til. Det ble jobbet hardt før jul, og det skal 
legges fram foreløpige resultater på Spreng-
ningsdagen på Arctic Entrepreneur. Der er 
vi like spente og avventende som alle andre, 
sier Oddvar Pedersen i SVV Byggherresek-
sjonen region øst. 

Spesialistgruppe har laget rapport 
med forslag til Bransjerådet for fjell-
sprengning (BfF). Her er forslagene. 

I forrige utgave skrev vi om arbeidet 
som er i gang for å stoppe proble-
mene med gjenstående sprengstoff. 
Bransjerådet for fjellsprengning 
har satt ned en gruppe som skal se 
nærmere på problemet og komme 
med forslag til tiltak. 

En foreløpig rapport ble lagt fram  
på siste dag av Arctic Entrepreneur  
(se s 46). Gruppa har i første omgang 
sett på tre hovedfokusområder: 
Produkter, metode og opplæring. 

1. Sprengstoffer: Mer bruk av bulk- 
sprengstoff. Reduserer omfang 
av gjenstående, og reduserer fare 
for detonasjon under utlasting og 
pigging. Gjelder både emulsjon  
og anfo. 

2. Tennsystemer: Mer bruk av 
elektroniske tennere vil kunne 
redusere omfanget av gjenstående 

sprengstoff, da systemer målbart. 
Tennsystem bør være målbart når 
det skal dekkes for sprengning. 

3. Metode: Spesielt fokus på 
kontursprengning. Presplitt med 
separat sprengning av 3. kontu-
rrast er sikrere mtp gjenstående 
sprengstoff enn modifisert pres-
plitt og slettsprengning. 

4. Opplæring: Bør være større fokus 
på metoder og produkter med høy 
risiko for gjenstående sprengstoff. 
Bør implementeres i opplæring for 
bergsprengersertifikat. 

5. Egne poster: Metoder som inne-
bærer økt risiko for gjenstående 
sprengstoff bør ikke inngå i fast 
kbm-pris, men må ha egne poster. 
Prosess 22.11 og 22.12 utgår, 
prosess 22.21 revideres med spesi-
fikke krav til kontor. Andre proses-
ser i R761 beholdes. NS3420 
kapittel ”FH1 Sprengningsarbeider” 
revideres tilsvarende. 

SPRENGNINGSBRANSJENS TILTAK

7

8

9 10

11

7. UTLASTING: 

Morten Børsting i 
Brødrene Dokken AS 
er én av hundrevis av 
norske maskinførere 
som hver dag lever 
med risikoen for å 
treffe på gjenstående 
sprengstoff.

8. SØMBORING: 

Det ble prøvd sømbor-
ing på én skjæring. På 
grunn av fjellkvaliteten 
ble det ikke særlig bra.

9  FELLES: 

Sprengningsleder 
Eivind Strand (t.v.) og 
skytebas Lars Börser i 
Skanska Vestfold Fjell-
boring, som er UE på 
sprengning i dagsonen 
på prosjektet.

10. MØKKAFJELL:

 Lagdelt berg er en 
stor utfordring for 
sprengningen på E16 
Bagn-Bjørgo.

11. KONTROLLBOKS: 

Her har skytebasen 
full kontroll med ten-
nerne i salven. Hvis 
én ikke funker får han 
beskjed om hvem 
”synderen” er. 
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ETLT ETDL5 ETCrane ETSnow Snowking

Ta kontakt med en av våre forhandlere for et godt tilbud!

www.ndi.eu

www.ndias.no

Ta kontakt med en av våre forhandlere for et godt tilbud!
Vi har dekk til de fl este mobilkraner og anleggsmaskiner Forhandlere:

Dekkmann

Verti-Block® er en stor støttemur beregnet for de store 
landskapsprosjektene. Det store formatet gjør muren 
rask å bygge, og det selvlåsende patentet med not og 
fjær gjør muren svært sterk. I tillegg har blokkene et 
hulrom i midten som gjør den enklere å håndtere og 
ikke minst rimeligere å transportere! Hulrommet fylles 
med pukk som sikrer god stabilitet og riktig drenering. 
Vi har utviklet en egen løfteklype til Verti-Block® som 
gjør at muren monteres særdeles effektivt!

Dette kjennetegner 
Verti-Block®: 
- Stor mur for styrke  
 og stabilitet 
- Selvlåsende
- Lett å montere
- Estetisk 
- Kostnadseffektiv

NORSKE KVALITETSPRODUKTER  WWW.ASAK.NO

VERTI-BLOCK® STØTTEMUR
- UNIK STØRRELSE OG DESIGN

Nyhet 2017
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Skreddersydd 
for bratte  

vinterveier
Dette er Norges eneste Scania R730 4x4+2.  

Den er O. Hæreid AS sitt fremste våpen  
i kampen mot snø og vind på FV 53 Tyin-Årdal. 

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

UNIK: Norges eneste Scania R730 med fire-
hjulstrekk går på fjellovergangen Tyin-Årdal. 
(ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) 
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BIL BIL

ÅRDAL: – Her har vi ingen kolonnekjøring. 
Det er enten stengt eller åpent. Nå er det 
stengt på grunn av vind og snødrev, sier Tor 
Einar Skjolden. 

Han er sjåfør på O. Hæreid AS sitt siste 
tilskudd til bil- og maskinparken: En Scania 
R730 med firehjulstrekk og løftbar tredje 
aksel, 4x4+2. 

OPTICRUISE VS ISHIFT
Skjolden er egentlig en svoren Volvo-mann. 
Men med denne bilen er han i følge kolleger 

på gli i retning Scaniafrelst. Det vil han ikke 
helt være med på selv. Han har ikke blitt 
helt enig med Opticruisen ennå, og skulle 
gjerne hatt Ishift. 

– Men det er vel mest en vane. Men det 
er en grom bil å kjøre. Godt med krefter og 
trygghet i firehjulstrekken. Med doble side-
ruter blåser det ikke inn. Det er en kjempe 
brøytebil. Norges fineste arbeidsplass, sier 
Skjolden. 

Hæreid har fire faste sjåfører på bilen, som 
går kontinuerlig i 12-timersskift. 

STØRSTE MOTOR
Firehjulstrekk leveres normalt ikke på 
Scanias største modeller. Men her er det altså 
4x4 på en bil med den grommeste motoren 
på 730 hk og den høye R-hytta. 

Som spesialbil har den fått dispensasjon 
fra krav om nødbremsesystem. Dessuten har 
den fått dispensasjon til å registreres med 
Euro 5-motor i stedet for Euro 6. 

O. Hæreid AS har kontrakt på FV 53 
mellom Tyin og Årdal. Med kombinasjonen 
av seriøse høyfjellsforhold og bratte bakker 

®

le
ka

ng
.co

m

• Riktige filter til dine maskiner
• Garantert kvalitet 
• Alle filter fra en leverandør
• Lave driftskostnader

Lekang Maskin AS, 1550 Hølen  telefon 64 98 20 00  

Finn din forhandler på lekang.com

Lekang filtersystem gjør 
hverdagen enklere

ned til Årdal er det godt å ha både motor-
styrken og firehjulstrekken. 

HØVELSKJÆR UNDER
Da går det eksempelvis lekende lett for Tor 
Einar Skjolden og kjøre oppover den bratte 
og svingete veien fra Øvre Årdal opp mot 
fjellet, mens han høvler issvuller med det 
underliggende høvelskjæret. 

Vi haiket over fjellet med Skjolden og 
kollega Even Eldegard en kveld i januar, mens 
en av vinterens uvær herjet. Dagen etter fikk 
vi være med tilbake. Da fikk vi også en tur 
med Olav Vee, i hytta på selskapets L120F, 
påmontert en Øveraasen UPV 150 fres. 

Se videoer fra vinterfjellet på vår nettut-
gave: AM.no 

Sted: Årdal

FORNØYD SJÅFØR: Tor Einar Skjolden er en av fire sjåfører på den nye bilen. Han er egentlig 
Volvo-mann, men skryter fælt av den nye Scaniaen. 

UVÆR: Kraftoverskudd og firehjulstrekk er 
godt å ha når forholdene blir barske. 

AnAlyser
rådgivning
Ce-merking

dokumentAsjon
kvAlitetssystemer
kurs & opplæring

TJERVÅG AS / Tlf: 90 21 56 38 /  post@tjervag.no / www.tjervag.no

Kvalitetssikring
av pukk & grus

laboratoriet er godkjent av kontrollrådet i klasse H
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Som kunde i If får MEF-medlemmer sin egen fordelskonto. 

For hvert år med godt skaderesultat, får du et 
beløp på kontoen. Pengene kan du bruke til å 

betale egenandelen ved skade.

www.if.no/mef

Nyhet!

Solbråveien 65, 1383 Asker   -   tlf: 67122460
www.ots.no

-Rett redskap i hvert tilfelle!

HYDREMA F-SERIE -  ALLSIDIGE 10-20 TONN DUMPERE  -  LAVT MARKTRYKK  -  HØI OFF ROAD MOBILITET -  180o MULTITIP (OPT.)

AS Hydrema
Service: 613 14 010

Salg: John Vidar Bakken
Tel. 414 07 070 / jvb@hydrema.com

Snakk med dumper spesialisten! 

www.hydrema.no
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AKTUELT AKTUELT

Miljøvennlig 
robotriving
I en trang bakgård midt i Oslo sentrum rives mange 
hundre kvadratmeter med betongdekker. På trygg 
avstand fra fallende betongbiter står en maskinoperatør 
og styrer den elektriske, utslippsfrie riveroboten.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

PRAKTISK KRAFTPLUGG:  
Mellom 600 og 700 tonn 

betong fjernes fra en bakgård 
midt i Oslo sentrum. Rive- 
roboter er ideelle å bruke. 
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AKTUELT AKTUELT

Behovet for boliger ser ut til å være umette-
lig i hovedstaden. I en gammel kontorbyg-
ning i Kongens gate må mellom 600 og 700 
tonn betong fjernes for å gjøre den egnet til 
å romme leiligheter. Bundebygg er hoved- 
entreprenør for ombyggingsprosjektet, 
mens rivejobben utføres i underentreprise 
av R3 Entreprenør, som har spesialisert seg 
på nettopp rivejobber.

TYGGER BETONG
– Vi starta her i september, med å sanere 
og klargjøre bygningen, før vi satte i gang 
med selve rivingen. Nylig fjerna vi et ca. 

200 kvadratmeter stort betongdekke her 
i bakgården i løpet av noen få dager, og 
nå er vi i gang med neste dekke, som er 
like stort. Hvis det ikke var for alle de 
svært solide dragerne her, så ville det 
gått enda raskere, forteller prosjektsjef 
i R3 Entreprenør, Lars Henrik Moe, til 
Anleggsmaskinen mens en kraftig klype 
tygger seg gjennom det tykke dekket. 
Betongbiter trommer ned mot gulvet 
og murstøvet sprer seg i området. Trygt 
plassert noen meter unna, står maskin- 
føreren og manøvrerer rivemaskinen med 
en slags fjernkontroll.

– Når det blir mye støv, bruker vi vann-
spredere eller en type vannkanoner som 
pulveriserer vannet – nesten som snøkano-
ner – for å dempe støvet. I tillegg bruker vi 
masker ved behov, forklarer prosjektsjefen. 

MILJØVENNLIG OG TRYGT
Entreprenøren har valgt å bruke elektriske 
riveroboter fra den svenske produsenten 
Brokk til denne rivejobben. R3 har lang 
erfaring med elektriske riveroboter, både 
fra Brokk og Husqvarna, og prosjektsjefen 
får ikke fullrost maskinene.

– De er meget praktiske i bruk, og 
kommer med utstyr som pigg, gravemas-
kinskuffe og saks, og freseverktøy finnes 
som ekstrautstyr. Dette er svært kraftige 
og sterke maskiner til tross for relativt liten 
størrelse og vekt. Man må nok doble eller 

tredoble vekta på konvensjonelle maski-
ner for å få samme kraft. Den maskinen vi 
bruker her nå – en Brokk 400 – kan tygge 
opp til 55 cm tykk betong. Da blir det natur-
lig nok litt gnaging, og man må angripe fra 
flere kanter, sier Moe.

– Videre er maskinene elektriske, med 
de fordelene det innebærer for miljøet. 
Spesielt fordelaktig er det når man holder 
på innendørs, som her. Det er jo overhodet 
ingen avgasser.  Sikkerheten er annet poeng. 
Maskinen kan fjernstyres, og man kan stå 
flere titalls meter unna og styre den hvis 
man ønsker. 

I HEISSJAKTER OG TRAPPER
– Riverobotene er spesielt egnet å bruke 
på høye bygg, når man må rive forsiktig 
og kontrollert, fortsetter prosjektsjefen.

– Da heiser vi dem opp og bruker dem 
i de øverste etasjene til vi kommer ned 
på en høyde hvor store maskiner – altså 
gravemaskiner – kommer til. Vi rev inn mot 

en glassgård i Aftenpostenbygget en gang, 
mens folk satt og jobba der inne. Sånn kan 
man jo ikke holde på med store maskiner. 
Riverobotene er som sagt utrolig praktiske, 
og de minste kan manøvreres inne på små 
arealer, i korridorer, heissjakter og til og 
med opp trapper, sier han.

SNART PÅ BATTERI?
Er det noen utfordringer eller svakheter med 
disse riverobotene?

– De krever jo en del strøm, siden 
de er så kraftige. Og så er det jo selve 
strømkabelen da, som man hele tiden må 
ta hensyn til, sier prosjektleder Joakim 
Englund og peker mot strømuttaket bak 
på maskinen, hvor en relativt tykk kabel 
er festet.

– Den har vel hendt at en kabel har røket 
fra tid til annen, men man venner seg jo til 
å ta hensyn til den. Jeg har forresten hørt at 
Brokk nå er i ferd med å utvikle en riverobot 
på batteri, sier han. 

KOMMET FOR Å BLI
I dag er riveroboter en selvfølge hos de 
aller fleste rivefirmaer, men slik har det 
ikke alltid vært.

– Vi var nok blant de første som fikk denne 
typen maskiner her i landet, forteller Moe.

– De første store riverobotene kjøpte vi 
da vi rev høyblokka på Ahus for ca. åtte år 
siden. I dag har vi sju Brokker av ulike stør-
relser, samt en elektrisk Husqvarna-maskin, 
som vi også har gode erfaringer med. Disse 
maskinene har definitivt kommet for å bli, 
og vil nok bli mer og mer utbredt i bransjen, 
avslutter han.

Lars Henrik Moe var for øvrig en av tre 
gründere bak firmaet Rivningsspesialisten 
i sin tid. Firmaet ble senere en del av Veolia 
og deretter Norsk Gjenvinning og fikk til 
slutt navnet R3 Entreprenør. De tre R-ene 
står for Rådgivning, Riving og Resirkule-
ring. Selskapet er i dag et av Norges største 
rivingsfirmaer, med en årlig omsetning på 
220 millioner kroner og 112 ansatte. 

EFFEKTIVT: Da Anleggsmaskinen var på besøk hadde et ca. 200 kvadratmeter stort betongdekke 
nylig blitt fjernet. Her har riveroboten begynt å tygge seg gjennom neste dekke.

FORNØYDE: Prosjektleder Joakim Englund (t.v.) og prosjektsjef  
Lars Henrik Moe får ikke fullrost riverobotene.

SIKKERT: Trygt plassert noen meter unna,  
står maskinfører Cosmin-Ionut Ioana og styrer 

rivemaskinen.

KRAFTIG: Denne maskinen (Brokk 400) kan, 
ifølge prosjektsjef Lars Henrik Moe, tygge opp 
til 55 cm tykk betong. Men da blir det også litt 

gnaging og man må angripe fra flere kanter.

HELAN OG HALVAN: R3 Entreprenør har 
sju Brokker av ulike størrelser. Her står 

en Brokk 400 og en Brokk 90 side om 
side ved hovedkontoret i Oslo. 

www.dieseltank.no
Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no
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AKTUELT AKTUELT

Fra «drop-out» til tre fagbrev
Glenn Birger Kvernø (26) var en «skoletaper» og fullførte så vidt  
ungdomsskolen. I dag har han to fagbrev og er på vei mot et tredje.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det er mange eksempler på skoleelever 
som ikke finner seg til rette i den teori- 
baserte skolen, og ønsker seg mer praktiske 
oppgaver. Glenn Birger var en av disse, og 
han tok selv tak for å gjøre alvor av ønskene. 
Hans historie gikk som en farsott på Face-
book på slutten av fjoråret, da arbeids-
giveren Hitra Anleggsservice delte sine 
betraktninger. Saken ble sett over en halv 
million ganger, den fikk 25.000 likes og 700 
kommentarer. At temaet engasjerer, er det 
altså ingen tvil om.

TATT STORE STEG
– For ca. 10 år siden tok en ekstremt skole-
lei 14-15 åring kontakt med oss for å høre 
om muligheten til å få utplassering fra 
skolen. Det begynte med én til to dager per 
uke i to år. Etter endt skolegang, fortsatt 
like drittlei, begynte han fast hos oss i 2008, 
skrev daglig leder i Hitra Anleggsservice, 
Anders Glørstad, på Facebook. 

– Gutten har tatt store steg og på den 

tiden virkelig stått på for å nå de målene 
han har satt seg. Mange trodde ikke da han 
gikk ut skolen, at han åtte år senere skulle 
inneha to fagbrev, ett i vei og anlegg og ett 
som anleggsmaskinfører, og fått bergspren-
gersertifikatet. Dette er et bevis på at de 
som havner utenfor de A4-rammene skolen 
er opptatt av å skape, har store muligheter 
hvis de virkelig vil, skrev han.

– GJØR MEG STOLT
Bedriftslederen har klare oppfatninger om 
hvorfor dette temaet engasjerer så mange.

– Det er jo mange personer i denne 
kategorien i bransjen, og en historie som 
denne viser at det går an å få det til likevel, 
bare man vil det nok. Det er ofte lettere  
å gjennomføre ting som man ikke får «tredd 
nedover hodet», sier han.

– Når man ikke liker skolen, blir det fort 
vanskelig. Men når man snur om tanke- 
gangen og ser at det er relevant for det man 
driver med, da blir det fort litt enklere. Det 

kan være sånn at 10 pluss 10 er vanskelig, 
men hvis det er snakk om 10 gravemas-
kiner og 10 dumpere, så blir det med ett 
mye lettere. Når det gjelder Glenn Birger 
så hadde vi jo mer eller mindre gitt ham 
opp med tanke på utdanning og fagbrev. At 
han da, nærmest på eget initiativ, kommer 
tilbake og tar både ett og to – og snart tre – 
fagbrev, i tillegg til bergsprengersertifikatet, 
så gjør det meg stolt.

OPPTATT AV MASKINER
At han ikke akkurat var noe skolelys, legger 
ikke Glenn Birger Kvernø skjul på.

– Nei, skolen har jeg aldri likt. Sitte inne 
og styre med teoretiske ting; det har liksom 
aldri interessert meg. Men jeg ser jo i etter-
tid at jeg kanskje kunne ha fulgt med litt 
mer, sier han åpenhjertig til Anleggsmas-
kinen. Derimot har han bestandig vært 
opptatt av maskiner.

– Jeg vokste opp på gård med traktorer, 
og jeg har alltid hatt lyst til å kjøre store 

maskiner. Da jeg var 13-14 år hadde jeg 
sommerjobb hos Anders Glørstad og Hitra 
Anleggsservice, og jeg ble utplassert der én 
til to dager i uka det siste året på ungdoms-
skolen. Jeg begynte på videregående, på 
bygg og anlegg, men det var utrolig kjedelig. 
I stedet fikk jeg fast ansettelse hos Anders, 
hvor jeg fikk kjøre maskin av og til, men var 
mest «grøtftkall». Derfor tok jeg etter hvert 
maskinførerbevis og fikk senere lærling-
kontrakt via OKAB. Jeg mangla noen fag 
og skulle egentlig ta noen eksamener for  
å kunne korte ned læretida. Men jeg møtte 
ikke opp, så det endte med at OKAB trakk 
hele kontrakten og jeg måtte i stedet ha 

fem års erfaring for å kunne ta det som 
privatist, forteller han.

HANDLER OM INTERESSE
Senere har han tatt fagbrev som privatist 
både som anleggsmaskinfører og i vei- og 
anleggsfaget. Like før jul fikk han også 
bergsprengersertifikatet, og snart skal han 
melde seg opp til fagprøve i fjell- og berg-
verksfaget. Hvordan har han så hatt funnet 
motivasjon til dette?

– Det handler vel mest om interesse. Er 
man interessert, så lærer man også teorien 
etter hvert. Anders har også hjulpet meg en 
del med teorien, blant annet regning – vi 

har sittet en del kvelder på kontoret. Nå er 
det vel bare fjell og bergverk jeg mangler, 
så kan jeg gjøre alt mulig, sier Glenn Birger 
fornøyd.

MEKTIG IMPONERENDE
Opplæringskonsulent OKAB Sør-Trønde- 
lag, Erik Waldum, hadde ansvaret for  
å følge opp Glenn Birger i læretida, og har 
også fulgt ham gjennom privatisteksame-
ner. Selv om Glenn Birger ikke fulgte den 
opprinnelige planen som var lagt opp, er 
Erik svært imponert over hva han har fått 
til som praksiskandidat og privatist.

– Glenn Birgers historie er et godt bevis 
på at alt er mulig, bare man selv vil. Han vil 
snart inneha tre ulike fagbrev, samt bergs-
prengersertifikat. Det er mektig impone-
rende, spesielt av en så skolelei gutt, sier 
han.

– Likevel ønsker jo vi i OKAB at så mange 
som mulig gjennomfører utdanningen den 
tradisjonelle veien via skoleverket. Vi har en 
god skole her i landet, selv om den naturlig-
vis ikke er perfekt og aldri vil passe for abso-
lutt alle. Men det er godt se at det faktisk 
finnes en mulighet også for dem som ikke 
finner seg til rette på skolen, avslutter han. 

BRA TEAM: Glenn Birger Kvernø (t.v.) 
og daglig leder Anders Glørstad. 
(FOTO: ERIK WALDUM).

HANDELR OM INTERESSE:  
– Er man interessert, så 
lærer man også teorien  
etter hvert, sier Glenn  
Birger Kvernø. 
(FOTO: ERIK WALDUM).
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Rask hybrid produksjons-
maskin med gode  
hjelpefunksjoner

Cat 336F LXE Hybrid er fryktelig sterk, og rask i svingen. Begge 
deler er utmerket for produksjonslasting. Det er også i den typen 
jobb hybridfunksjonen er mest effektiv. Føreren får god hjelp av 
den innebygde vekten, som sier i fra når lasset er fullt. 
Av Tryggve Eriksson, Lars-Olof Tandberg og Jørn Søderholm

MASKINTEST: CAT 336F LXE HYBRID MASKINTEST

OLID: En fullblods produksjonsmaskin 
som er veldig behagelig å kjøre. 

(ALLE FOTO: RYNO QUANTZ)
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VURDERING

HYTTE
Sikt:  4,5
Plass:  4,5
Ergonomi:  4,5
Instrumenter:  4,5
Inneklima:  4,5

HYDRAULIKK
Følsomhet:  5
Hastighet:  5
Styrke:  5

Beltehastighet:  4,5

SERVICE
Daglig ettersyn:  4,5
Tilgang service:  4,5

VI LIKER: 
s  Rask og følsom hydraulikk
s  Lydnivå
s  Innebygget vekt
s  Atkomst ved service

VI LIKER IKKE: 
t Ingen belysning i motorrom
t Mangler sidekamera
t Høyt stigtrinn
t Plassering oljepeilepinne

TEKNISKE DATA: 
CATERPILLAR 336F LXE HYBRID
Driftsvekt: 41,7 tonn
Motor: C9.3 Acert
Effekt: 238 kW / 319 hk v/  
1600 o/min
Beltehastighet: 4,8 km/t
Maks gravekraft: 161,1 kN  
(3,2 m stikke)
Maks brytekraft: 184,9 kN
Lyd i hytte: 68 dB
Lyd ute: 101 DB
Maks gravedybde: 7690 mm
Maks rekkevidde: 11 420 mm
Maks gravehøyde: 7110 mm

Standard utstyr
• CPM Cat Performance Monitor
• CGC integr. 2D maskinstyring, kan 

oppgr til Trimble 3D maskinstyring
• Hydraulisk hybrid
• Kombihydraulikk
• Medium hydraulikk
• Hele beltestyring
• 600 mm tokams belteplater

Grunnpris: 2 900 000 kr eks mva

Caterpillars hybridgraver har to funksjoner 
som gjør livet lettere for maskinføreren. 
Den ene er en innebygget vekt. Der stiller 
føreren med et enkelt trykk på en knapp 
inn lastevekten på kjøretøyet som står 
under skuffa. Dette kan avleses på displayet 
under lastingen. Maskinen holder tellingen 
med hvert eneste kilo som lastes på bilen 
eller dumperen, og sier i fra til føreren når 
lasset er fullt. 

Den andre funksjonen er det innebygde 
2D gravesystemet Grade Control. Maski-
nen er forberedt for 3D maskinstyring fra 
fabrikk. De fleste maskiner i denne klassen 
utstyres med 3D-system, og den direkte 
nytten av 2D-systemet er sånn sett begren-
set. Vi har fått rapporter om at systemet 
kan være en god backup i situasjoner der 
3D-systemet mister forbindelsen, f.eks ved 
arbeid tett innpå høye skjæringer. 

HYTTA
Det er relativt lett å ta seg inn i og ut av 
maskinen. Stigtrinn på beltevognen 65 cm 
over bakken er i høyeste laget. Vi gir et 
minus for det. 

Hytta er stor, romslig og har god sikt. 
Førerstolen er lett å justere og helt fri for 
vibrasjoner. Det er virkelig behagelig å sitte 
i hytta. 

Displayet er stort, tydelig og lett å lese. 
Knapper, knotter og andre regulerings- 
mekanismer er godt plassert. Hytta har 
god belysning. Støynivået i hytta er lavt. 
Det som høres er stort sett lyden fra sving- 
hydraulikken. 

Kameraet bakover er brillefint. Testføre-
ren etterlyser et kamera på maskinens høyre 
side, som kunne løftet sikkerhetsfølelsen 
ytterligere. 

HYDRAULIKK
En maskin på denne størrelsen er ikke 
tilpasset ”småpusk” på en hustomt. Likevel 
har den god presisjon ved planeringsarbeid. 
Den er følsom i spakene, uten antydning til 
rykk. Toppkarakter her. 

Maskinen er ursterk, og veldig rask  
i svingen. Tross farta stopper den mykt. 
Hybridfunksjonen i svingen lader opp 
akkumulatorer til hydraulikken. Den ener-
gien hentes ut ved skuffetak. Dermed går 
belastningen på motoren ned. Det samme 
gjør dieselforbruket. 

MOTOR OG DRIVLINJE
Maskinen er sterk og rask også i belting, 
med to hastighetsinnstillinger. Motorstyr-
ken holder godt og vel til maskinens stør-
relse, samtidig som den er stillegående også 

1.HYDRAULIKK: 

Rask, sterk og følsom. Uten antydning 
til rykk. 

2. VEKT: 

Innebygget vekt gjør hverdagen  
enklere for føreren. 

3. DISPLAY: 

Gode innstillinger og tydelig avlesning. 

4. SERVICE:

 Alle servicepunkter er lett tilgjengeli-
ge. Minus oljepeilepinnen, som du må 
klatre opp på maskinen for å nå. 

utenfor hytta. 
SERVICE OG ETTERSYN
Som på de fleste større maskiner skjer olje-
peiling oppe på maskinen. Jo, det er antiskli 
der. Men uansett er det risiko forbundet 
med å klatre opp på maskinen. 

Alt annet er lett tilgjengelig gjennom 
store, helt åpningsbare luker. Alle filtre er 
godt plassert og enkle å bytte. Maskinen har 
koblinger for hurtigtømming og –fylling av 
motor- og hydraulikkolje. Det sparer både 
tid og arbeid, også for de få som velger å 

gjøre eget vedlikehold i stedet for å kjøpe 
maskin med serviceavtale. 

Alle punkter for ettersyn og service er 
godt synlige og virker gjennomtenkte. Det 
er bra. 

Vi savner belysning i hydraulikk- og 
motorrom. Det er en ulempe, for eksempel 
når man skal kontrollere hydraulikkoljeni-
vået i den mørke årstiden. Å installere en 
bra belysning med av/på koblet til åpning 
av luke burde være grei skuring. Hører dere, 
Caterpillar…? 

5. HØYT: 

Enkelt inn og ut. Men det laveste  
stigtrinnet er 65 cm over bakken.  
Det er høyt. 

6. LOGISK: 

Det meste er lett tilgjengelig gjennom 
store, helt åpningsbare luker. 

7.  LYS: 

Det mangler belysning i motor- 
/hydraulikkrom. Det er svakt. 

1 2

3 4

7

5

6
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Rekordbesøk på Gardermoen
Over 1500 besøkende og 123 utstillere. Arctic Entrepreneur 
har aldri vært større. Her er noen glimt fra utstillingen.

KOMPLETT VERKSTED I ÉN HENGER

Varme, lys, strøm, luft. Alt står klart i hen- 
geren. Til og med en oppblåsbar verksted-
hall har den plass til. 

KCL – Kolberg Caspary Lautom AS – har 
laget en helt ny beredskapshenger, med den 
sentrale egenskapen at den kan tilpasses en 
haug ulike formål. 

MH 1000 er en skaphenger bygget med 
ekstra høyt gulv. Under gulvet ligger to 400 
liters dieseltanker. Oppå er det montert 
skinner for hurtig inn- og utmontering av 
diverse utstyr som aggregat, kompressor, 

varmekanon eller hva annet man måtte 
ha bruk for. Tre plasser har den til dette. I 
utstillingshengeren sto det to varmekanoner 
og ett aggregat. I tillegg er det plass til et 
verktøyskap helt bakerst, der bakluka gir 
både atkomst og ly for eventuell nedbør. 

– Vi kan for eksempel levere den med 
kompressor og aggregat  i samme maskin. 
Den levererer 6 kW 400V strøm og 600 l/
min luft med 12 bar. Den går inn på én av 
de tre skinneplassene, sier servicesjef Bjarne 
Tovang i KCL. 

Selve hengeren er levert av tyske Böck-
mann, og har en tillatt totalvekt på 2700 
kilo. I forkant er det et teleskopisk lystårn. 
Alt utstyret inni nås gjennom store luker 
på sidene og bak. Selv med de tre skinne-
plassene fylt opp er det i tillegg plass til et 
oppblåsbart telt på maksimalt 9x9 meter 
i hengeren. 

Et «instant» verksted, for eksempel. Klart 
til å rykke ut der det trengs. 

DOBLET SALGET

Hydrema er ikke et stort merke i Norge. 
Men 43 solgte maskiner, mot 20 året før. 
Det er mer enn dobbelt så mange. 

– Det er en ekstrem vekst for oss, som er 
veldig hyggelig! Og mer skal det bli. Vi økte 
med tre mekanikere i 2016. I år utvider vi 
ytterligere, med flere lokale mekanikere over 
hele landet. To nye selgere er også på gang, 
sier «Norge-sjef» John Bakken i Hydrema. 

STØRRE: John Bakken leder 
Hydremas norske virksomhet. 
(ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM)

SENDER SLIPESTØVET  
RETT I SEKK

Fjerne veimerking eller membran på en bro? 
Nye HTC Duratiq fikser det, med eller uten 
fjernstyring. At slipingen foregår fullsten-
dig lukket og støvfritt vil være en fordel for 
mange. At støvet går rett i sekk er heller 
ikke dumt. 

Den nye slipemaskinen leveres i 600 og 
800 mm versjon, for 230V eller 400V. Du 
kan også få den med GPS og koppholdere 
hvis du vil. 

Det var HTC som for 30 år siden «fant 
opp» metoden med å slipe gulv med diamant- 
teknikk.

DURATIQ: Ulrika Sköld fra produ-
senten HTC Sweden viste fram nye 
Duratiq på Normann Olsens stand.

UTSTYR: Sten Arild Antonsen sjekker 
en betongtygger hos Malleus Maskin.

FEST: To kvelder, 
to fester. Linn 
Skåber var et 
av underhold-
ningsinnslagene. 
Her fikk også 
flere av publi-
kum sine fem 
minutter  
i rampelyset.

VERKSTED: F.v. Bjarne Tovang og Erik Abraham-
sen i KCL, sammen med Alberto Scorretti fra 

varmekanonprodusenten Master. 
HENGER: Lys, luft, varme, strøm 

og diesel. Alt i én henger. 

FORTS.
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Stedet for bygg og anleggslasere, 
maskinstyringer, kabel-rør og 

metallsøkere fra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leica Rugby 670 
enfallslaser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedo Primus H2N+ 
tofallslaser. 

Leica iCON Smart GPS 
til alle anlegg. 

 
 

SALG - SERVICE - SUPPORT 
For nærmere informasjon om våre produkter ta kontakt på telefon 
eller besøk vår nettside www.laserbutikken.no for flere gode tilbud. 

 

FORHANDLERE: Euroskilt AS: Tromsø, Bodø, Mo i Rana, 
Åndal Maskin AS: Molde, 
Geopartner AS: Bryne 
Malleus AS: Drammen, 
Nytteprodukter AS: Aurskog 
OK Kompressorservice AS: Furnes

Maskinstyring AS  
Avd: Laserbutikken,  Vognvegen 23,  2072 DAL  

            Tlf 48245555, www.laserbutikken.no,  post@laserbutikken.no 
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TOTALSTASJON OG SKANNER

Trimble SX10 heter den, og er en kombinert skanner 
og totalstasjon. Den skanner med så mange punkter at 
du vil ikke tro det, og den er perfekt til inn- og utset-
tingsjobber som kommer brått på. 

– Landmåleren og entreprenøren har mange typer 
inn- og utsettingsjobber. Noen kommer overraskende 
ute på prosjektet. Veiprosjekter med fjelloverheng som 
bør skannes, broer, veier, bygg, masseuttak og så videre. 
Med denne kan stikkeren kan ta det på direkten med 
ett og samme instrument, sier Norgeodesi-sjef Joh 
Einar Solhaug. 

Stikkeren bruker som regel énmannsstasjon eller 
GPS. Nye SX10 gjor 3D laserskanningen i samme 
brukergrensesnitt. Har du ikke all verden av skanne-
erfaring, så er det ikke så farlig. Feltprogram og TBC 
er det samme som øvrige enheter derfra. 

SX 10 er det også fotogrammetri til f.eks dokumen-
tasjon, fargelegging av punktsky,  eller å bruke bilder  
i målinger og massebereninger. 

EN MAKALÖS MANICK: Joh Einar Sol-
haug er stolt over nye Trimble SX10.

SJEKKER OVERFLATEN

Leica MS60 – det vil si Captivate-plattformen 
– har fått en ny app: Inspect Surface. Overflate-
sjekkeren. Og den er alt annet enn overfladisk. 

– Den sjekker en overflate for ujevnheter. 
Finner det minste avvik fra en definert verdi. 
I felt kan man på direkten sjekke en ferdig 
overflate mot modellen. For eksempel vei eller 
betong. Den sjekker der og da. Du trenger ikke 
ta data med inn for å sjekke på PC, sier Petter 
Skaare i Leica Geosystems. 

På messa brukte han egenhendig denne 
MS60-en med den nye appen til å finne ut 
hvorfor shuffleboardet hos en annen utstiller 
ikke funket. Der var det bare bom etter bom. 

– Ikke rart. Det gikk en høyrygg i nesten hele 
banens lengde, forteller Skaare. 

SHUFFLEBOARD: Gule, grønne og blå prikker repre-
senterer ulike høyder på shuffleboardet hos nabo-
en. Petter Skaare representerer Leica Geosystems.

NYTT TANNSYSTEM FRA CAT

– Er du ferdig å ta bilde nå? Den er tung, 
smiler Tom Erik Klevengen mellom sam- 
menbitte tenner. 

Han er produktspesialist på slitestål i Pon 
Equipment AS, og brukte Arctic Entrepre-
neur til å lodde interessen for et nytt tann-
system fra Caterpillar. 

Helt nytt, altså. Så nytt at det ikke er 
lansert av Caterpillar ennå ennå. Tannsys-
temet Advansys bruker det samme låse-
systemet som J-serien. Forskjellen sitter 
i adapteret: Mens J-serie har en løs bolt  
i låsekit-et er den støpt i godset på Advan-
sys. Dessuten har adapteret flere flater og 
en konisk form. Resultat: Tanna skal sitte 
bedre fast. 

ADVANSYS: Tom Erik Klevengen sjekket  
interessen blant entreprenører for Cats 
nye tannsystem.
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PRØVER VOLVO IGJEN

– Takk for handelen. Det er veldig kjekt å få levere til 
Berthelsen & Garpestad igjen. Det er lenge siden, sier Tor 
Anders Skjæveland. 

Han er Volvos distriktssjef i Sør-Rogaland. På Arctic 
Entrepreneur fikk han en ordre fra Berthelsen & Garpestad 
i Egersund på to EC300 beltegravere, to ECR235 korthekk 
beltegravere og én EW160 hjulgraver. 

– Førerne ønsker Volvo. Vi ser at kvaliteten og størrelsen 
er tilbake, og prisen er der den bør være, sier daglig leder 
Øyvind Langemyhr i Berthelsen & Garpestad. 

Entreprenørselskapet har bra med jobb. De vokste med 
20 mann i 2016, og har planer om ytterligere vekst i 2017. 

HANDSHAKE: Tor Anders Skjæveland (t.h.) 
takker Øyvind Langemyhr for handelen.

SKIFTET NAVN: Etter 22 år i bransjen har Mosoft skif-
tet navn til Mobile Worker. Det skjedde i januar i år. 

– En tydeligere profil og mer synlige på markedet, sier 
markedssjef Geir Johansen i Mobile Worker. 

Firmaet leverer digitale løsninger for admini- 
strative oppgaver og prosesser. 

bns.no | salg@bns.no | 22 90 92 50

14m³ Hardox dumperkasse
En forsterket og robust dumpercontainer som er 
beregnet for kraftig bruk som f.eks. sprengstein.

20T transportflak med kjørebroer
Kraftig konstruksjon som tåler hard medfart. 
Produseres i lengdene 6m, 6,5m og 7m.

16T transportflak med aluminiumslemmer
Kan lages med 4mm Hardox og/eller dørkeplate 
i bunn. Produseres i lengdene 5,6m, 6m og 6,2m.

Ta kontakt 
med oss for et 

godt tilbud!

Strøsingelcontainere 
Har ståltak med grabbfeste 
som  standard og er 
klargjort for  montering av 
varmeelementer. Kommer 
i 5m3 og 8m3, og stativene 
kan leveres i ulike høyder.

FØRST: – Jo, den ser bra ut. Gleder 
meg, sier Magne Persen i Bjørne-
vatn Maskin. Han kjøpte Norges 
første Hitachi ZW180 hjullaster i 
6-serien. Den prydet Nastas stand 
på messa. Siden var det montering 
av spakstyring og litt mer lys før 
transport til Sør-Varanger.

NY MANN, STORAVTALE OG NYTT HK-FESTE

Det er mye nytt på én gang hos skuffespe-
sialisten Gjerstad Products. 

Stig Kjetil Haugsvær har takket for seg 
hos Pon Equipment, og gått inn som salgs- 
og markedsdirektør i Gjerstad Products AS. 
Det er Gjerstad-sjefen sjøl, Tor Kjetilson 
Moe, glad for. – Vi skal bli mer synlige i 
markedet, sier Moe. 

– Gjerstad har alltid solgt via forhandlere. 
Det skal vi fortsette med. Men vi skal også 
bli mer synlige, sånn at flere som kjøper 
ny maskin skal be om å få den levert med 
Gjerstad skuff, sier Stig Kjetil Haugsvær. 

Framover er det flere nye maskiner som 
kommer til å leveres med Gjerstad-skuf-
fer. Ikke bare i Norge, men i hele Europa. 

Gjerstad har nemlig inngått en OEM-avtale 
med Caterpillar, og skal leveres smalskuf-
fer og faste pusseskuffer til Cat-maskiner. 
Disse leveres som Cat-skuffer, designet av 
Gjerstad med med Cats egen profilering. 
– Det ringte en dame fra Caterpillar i fjor. 
«I´ve heard your buckets are fucking good! 
Can I come over?» Litt senere var avtalen i 
boks, i konkurranse med fem andre produ-
senter. Det er en stor anerkjennelse, sier en 
stolt Tor Kjetilson Moe. 

Det er snakk om 350-500 skuffer pr år  
i første omgang, til en verdi av 10 millioner 
kroner. Men det ligger i kortene at det kan 
bli mer. Leveringen av skuffene startet sist 
oktober. Skuffene skal leveres i to versjoner: 

Én nordisk og én europeisk. Gjett hvilken 
av dem som er laget for hard, norsk stein…?
På Arctic Entrepreneur hadde Gjerstad- 
gjengen med et eksemplar av sitt nye 
HK-feste. Det er forbedret på både sikker-
het og brytekraft. 

– Det har en Securelip, som fanger opp 
skuffa hvis den ikke er riktig låst. Det har 
fjærer som holder kilen i posisjon. Dermed 
er skuffa låst fast hvis maskinen mister 
hydraulisk trykk. Og man får en indike-
ring når HK-festet er i riktig lås, sier Moe. 
HK-festene er fortsatt optimalisert pr 
maskin, som før. Bare enda bedre, forsikrer 
Gjerstad-gjengen. 

GLAD: Tor Kjetilson Moe (t.v.) 
er glad for å ha fått Stig Kjetil 
Haugsvær med på laget.

HK-FESTE: Securelip-kroken nede t.h. 
er den mest synlige endringen.
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Anleggsbransjen i medvind
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, veidirektør Terje Moe Gustavsen og 
styreleder i MEF, Arnstein Repstad, er skjønt enige om at det ser lyst ut for 
anleggsbransjen. Men det er også utfordringer å ta tak i.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Siden 2008 har anleggsinvesteringene 
i Norge doblet seg. Utsiktene fremover 
er gode og anleggsprognosene på sikt gir 
grunn til optimisme. MEF-bedriftene har 
vesentlig større oppdragsmengde enn for 
ett år siden. Prognosesenteret anslår samlet 
verdi for anleggsinvesteringer i Norge i 2017 
til om lag 100 milliarder kroner, en vekst på 
15 milliarder fra 2016. Det er store tall og en 
god vekst, sa Arnstein Repstad i åpningstalen 
på Arctic Entrepreneur – for anledningen 
plassert oppe i en lift i utstillingsområdet.

VEI TIL HALV PRIS
Repstad trakk også frem «en gladsak» fra 
sin egen region, der et veiprosjekt i Setes-
dal (som Anleggsmaskinen har skrevet om 
tidligere) ble bygget til omtrent halve prisen 
av tilsvarende veier i regionen, og det med 
stikk motsatt oppskrift enn hva man kanskje 
skulle tro.

– Større kontrakter gir billigere veier 
hører vi stadig, men veiprosjektet som 
kalles «Gul stripe gjennom Setesdalen» 
har Vegvesenet valgt å dele opp i mange 

prosjekter i størrelsesorden 50-100 mill. 
kroner. Dette har vist seg å være svært 
fordelaktig, både med tanke på pris, 
konkurranse og resultat. Kostnadene ligger 
omtrent på halvparten av gjennomsnittet 
for tilsvarende veistandard i regionen. Det 
gir grunn til ettertanke, sa han.

VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PRIORITERES
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen slo 
fast at infrastruktur er en hovedsatsing for 
den sittende regjeringen.
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– Det handler om å lage en bedre reise-
hverdag for folk flest; å sørge for at flere 
kommer raskere til jobb. Jo bedre vei og 
jernbane man har, jo større omkrets har 
man i hverdagen sin. Det handler også om 
næringslivet; å redusere transportkostna-
dene for varer og tjenester, sa han.

– Noe av det viktigste vi har gjort, og som 
vil bli videreført, er å redusere vedlikehold-
setterslepet, som har økt og økt gjennom 
mange tiår. Det hjelper ikke at vi sparer 
noen minutter på en utbedret europavei, 
så lenge vi må legge til 20 minutter ekstra 

margin på fylkesveien fordi vi ikke vet om 
den er fremkommelig. I 2017 skal vi hente 
inn 1,5 milliarder kroner av dette forfallet. 
Det tar noen år å komme i mål, men det 
går i riktig retning.

MED STIKK TIL FORRIGE  
SAMFERDSELSMINISTER

Solvik-Olsen tok også opp det noe betente 
temaet om utenlandsk arbeidskraft i an- 
leggsbransjen.

– Jeg ønsker en norsk entreprenørbran-
sje og leverandørnæring som holder folk  

i arbeid og utvikler kompetanse som gjør at 
vi er konkurransedyktige mot utlandet, og 
gjerne heller vinner oppdrag der enn at de 
[utenlandske aktører] kommer hit. Vi kan 
ikke med loven i hånd stoppe dem, men  
i motsetning til min forgjenger så reiser ikke 
jeg utenlands for å rekruttere dem hit. Jeg 
mener vi har så mange flinke folk i Norge 
at vi primært bør bruke dem, sa han.

– Tall fra Vegdirektoratet viser at hele 
99 prosent av kontraktene som ble utdelt 
i 2016 under 100 millioner kroner, gikk til 
norske entreprenører. Så det bildet enkelte 
har av at utlendinger vinner nesten alt, er 
ikke riktig. Dette viser at dere er høyst 
konkurransedyktige.

NØDVENDIG MED KONKURRANSE
Veidirektør Terje Moe Gustavsen hadde en 
litt annen tilnærming til temaet utenlandsk 
arbeidskraft.

– EØS-avtalen sier at oppdrag over 
terskelverdien, som for tiden er rundt 
44 millioner kroner, skal kunngjøres i 
EØS-området. Det kan det ikke avvikes 
fra. Ser vi på de rene tall, så ble seks store 
kontrakter [over 100 millioner kroner] 
vunnet av utenlandske aktører i 2016, noe 
som tilsvarer 25 prosent. Vi hadde også ca. 
320 kontrakter under til 100 millioner, og 
det er riktig som statsråden sier, at nesten 
alle ble vunnet av norske aktører, sa veidi-
rektøren, og la til at han var relativt fornøyd 
med dagens situasjon.

– Vi ønsker jo et visst innslag av utlen-
dinger – ikke fordi de er utlendinger, men 
fordi de trolig har kompetanse som vi 
også ønsker å ta del i. I tillegg har dere har 
godt av å vite at det er noen konkurrenter 
der ute. For jeg ønsker at dere skal tjene 
penger, men bare sånn passe, sa han til en 
humrende forsamling.

KARAKTERBOK
Ifølge veidirektøren skal det i tiden som 
kommer legges større vekt på Vegvesenets 
erfaring med entreprenører når konkurran-
ser skal avgjøres. I løpet av 2017 skal det 
etableres en karakterbok hvor entreprenø-
rene vil bli gitt karakterer etter hvor tilfreds 
Vegvesenet er i hvert enkelt prosjekt.

– Jeg erkjenner tvert at mye av dette vil 
bli rent subjektivt. Derfor er det også viktig 
med åpenhet og adgang for kontraktørene 
til også å ha mening om de karakterene vi 
setter. Jeg håper at dette indirekte kan bidra 
til å styrke bransjen, både med hensyn til 
kompetanse og samarbeid, sa han. 

SETTER KARAKTERER: Veidirektør Terje Moe Gustavsen informerte  
om at Vegvesenet skal etablere en karakterbok hvor entreprenørene vurderes,  

noe han håper vil bidra til å styrke bransjen.

MOT NYE HØYDER: Styreleder i MEF, Arnstein Repstad, for anledningen høyt oppe i en lift,  
fortalte at MEF-bedriftene har vesentlig større oppdragsmengde enn for ett år siden, og at de 

generelle anleggsprognosene på sikt gir grunn til optimisme.

KRITIKK: I motsetning til min forgjenger, så reiser ikke jeg utenlands for å rekruttere dem hit,  
sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om utenlandske aktører i det norske anleggsmarkedet.
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Slik skal sprengning  
i dagen bli tryggere

I høst har en gruppe fagfolk fra Bransjerådet 
for Fjellsprengning (BfF) jobbet intensivt 
med å finne ut hvordan man skal bli kvitt 
problemet med at det står igjen sprengstoff 
etter sprengning. 

Det har vært flere uhell med dette. Gjen-
stående sprengstoff utgjør en stor fare for 
maskinførere i pigging og utlasting, samt 
alle som jobber i nærheten. 

En rapport fra denne gruppa ble lagt 

fram for Bransjerådet i slutten av januar. 
På Sprengningsdagen på Arctic Entrepre-
neur ble det gitt en foreløpig orientering 
om hovedpunktene i rapporten. 

– På grunn av tidspresset har vi sett på 
noen få, viktige faktorer. Det handler om 
valg av metode, produkter og opplæring. 
Geologi har vi ikke hatt tid til å se på, det 
må komme senere. Det sa Olaf Rømcke i 
innledningen på en paneldebatt om temaet 

gjenstående sprengstoff på sprengnings-
dagen. 

I valg av metode, så er det først og fremst 
slettsprengningen ved kontursprengning 
man vil til livs. Det er den mest brukte 
metoden for å sprenge skjæringer. Da 
settes salvehullene av før hjelperast og selve 
konturrasten. Men statistikk viser også at 
det da oppstår størst fare for gjenstående 
sprengstoff. 

KONTROLL: Elektroniske 
tennere er ett av flere 
tiltak som foreslås. 

RØRLADNING: Dette er marerittet ute på 
anlegg: Udetonert sprengstoff som ligger 

igjen i røysa, og utgjør en livsfare. 
(FOTO: SKANSKA VESTFOLD FJELLBORING) 

– Sømboring er den beste metoden. Da 
er det ikke sprengstoff i sømmen eller hjel-
perasten, og man pigger seg inn til selve 
sømmen. Presplitt er også en brukbar 
metode. Slettsprengning bør unngås. Den 
metoden er mest brukt til nå, og det er der 
vi har de største problemene, sa Rømcke. 

I valg av produkter har gruppen pekt på 
elektroniske tennere, og sprengstoff i bulk 
i stedet for patron.

Elektroniske tennere er målbare, og gir 
skytebasen bedre kontroll og oversikt over 
salven. Spesielt når det skal dekkes til, med 
fare for å skade tennkretsen. 

– Elektroniske tennere vil bli brukt mer 
og mer. Det er et godt verktøy, men ingen 
”sesam sesam”. Ikke-elektrisk er bra til sitt 
bruk, men ved dekking bør man bruke et 
målbart tennsystem. Det vil si elektrisk eller 
elektronisk, sa Rømcke. 

I rapporten tar gruppa til orde for å bruke 
mer sprengstoff i bulk og mindre i patron. 

– Dynamitt er bra, men følsomt. Hvis 
man borer i dynamitt, så går det av. Hvis 
man borer i bulk skjer det ingenting, sa Olaf 
Rømcke. 

Uansett hvilke produkter som brukes og 
hvilken konturmetode som velges, så ligger 
en viktig nøkkel i opplæringen av bergs-
prengere. Forebygging av gjenstående 
sprengstoff vil få sterkere fokus i opplæring 
og oppfriskningskurs. 

Statens vegvesen er som byggherre  svært 
oppmerksom på farene gjenstående spreng-

stoff utgjør. Harald Fagerheim, SVVs mest 
sentrale fagmann på sprenging, har sittet 
i arbeidsgruppa. 

Gruppa anbefaler at kontur og søm ikke 
skal inngå i den faste kubikkmeterprisen 
for sprengning i dagen. 

Mer sømboring, presplitt, elektroniske tennere og sprengstoff i bulk.  
Mindre slettsprengning og sprengstoff i patron. Det er sprengningsbransjens  
viktigste råd for å bli kvitt gjenstående sprengstoff. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Sirkulær økonomi  
i praksis
Snart kan bioetanol 
tilsvarende én prosent av 
Norges drivstofforbruk bli 
produsert på Hønefoss. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Sirkulær økonomi har vi hørt snakk 
om lenge, men hva er det egentlig? spurte 
MEFs fagsjef for gjenvinning, Sverre Huse- 
Fagerlie, under sitt innlegg på Arctic Entre-
preneur.

– Fokuset i sirkulærøkonomien er å ta 
bedre vare på ressursene og utbytte råva-
rene lokalt. Vi har nå hatt en lang periode 
med globalisering, som har ført til at man 
like gjerne gjenvinner plast i Kina som på 
Toten. Nå vil vi gjerne snu om på denne 
trenden. Målet er at avfallet skal bort og 
erstattes med råstoff som kan brukes til 
nye produkter, sa han. 

MÅ SE PÅ TOTALUTSLIPPENE
Høsten 2016 startet klima- og miljødepar-
tementet arbeidet med en stortingsmelding 
om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, 
som skal legges fram før sommeren i år. 
Representanter fra alle relevante bransjer 
ble invitert til å komme med innspill i den 
sammenheng, og MEF var blant disse.

– Ett av våre innspill handlet om bygg- og 
anleggsavfall, som vi er gode på å sortere 
og håndtere her i landet. Ifølge SSB ligger 
vi på drøyt 60 prosent materialgjenvinning 
innen BA-avfall i dag, noe som er meget 
bra. Men EU sier at vi må bli enda bedre, 
sa Huse-Fagerlie.

– Vi mener likevel at når det er lang 
avstand fra bygge-/riveplass til sorterings-
anlegget, så må klimagassutslipp fra trans-
porten veies opp mot sorteringsgraden, 

BLIR ETANOL?: Snart kan du kanskje fylle dette på tanken, hvis planene til  
Treklyngen AS og drivstoffselskapet St1 realiseres. Fabrikken på Follum ved  

Hønefoss blir i så fall den første i sitt slag i Norge.

FORTS.
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Tenk deg at sprengstoff går av i lasting eller pigging.  
I hvilken av de to hyttene over tror du føreren sitter tryggest?

Hæhre Maskinutleie har nå bestilt 
Hammerglass eksplosjonssikre vinduer 
til 41 Cat-maskiner som går i pigging og 
lasting av stein etter sprengning.  De fleste 
på maskiner som leveres utover våren, og 
noen få ettermonteres på allerede leverte 
maskiner. 

De 12 mm tykke Hammerglass-rutene er 
laget i en spesialbelagt polykarbonat, boltet 
fast i kraftige stålrammer. Rammene hviler 
mot hyttens A-stolper, så det er A-stolpene 
som tar imot trykkbølgen ved en eventuell 
eksplosjon. 

Systemet er blant annet testet med 
tre kg TNT fra tre meters avstand, og er 
klassifisert i sikkerhetsstandarden RABS. 
For at sikkerhetsruten ikke skal skades av 

steinsprut fra pigging, sitter en offerrute i 
4 mm Hammerglass utenpå 12 mm-ruten. 
Offerruten byttes ved behov, til en kostnad 
av 2500 kroner pr stk.

Fra før har Hæhre Hammerglass-vinduer 
på noe spesialutstyr i tunnel. Dette er første 
gang de monterer det på maskiner i ”vanlig” 
lasting og pigging. Det er den største enkelt-
ordren Hammerglass har fått i Norge. 

Å sikre maskinførerne på denne måten 
er frivillig her til lands. Men i Sverige er 
det lovpålagt, siden 2010. Etter flere stygge 
ulykker i 2007-2008 startet et arbeid på tvers 
av bransjer, organisasjoner og offentlige 
etater. Fra en situasjon der få maskineiere 
ville betale for kostbare førervern fikk man 
en ny lov om førersikkerhet i utsatte miljøer. 

Maskiner utstyrt ihht verneklasse 3 i 
RABS-systemet – det vil si med det utstyret 
Hæhre har bestilt – får en høyere timepris 
enn maskiner uten. Hovedentreprenører 
krever slike maskiner, og Arbetsmilöverket 
(tilsv. Arbeidstilsynet) kan vise maskiner 
uten riktig førervern bort fra anlegget hvis 
de arbeider med masser der det kan finnes 
sprengstoff. 

– Stadig flere kjøper nye maskiner styrt 
med verneklasse 3, for å ha en maskin som 
kan brukes over alt. Maskinførerne sier de 
aldri vil kjøre maskin uten slik sikring. Det 
blir som å kjøre bil uten sikkerhetsbelte: 
Det går greit så lenge, helt til det smeller. 

Det sa Hammerglass-sjef Bengt Nilsson  
i et innlegg på Arctic Entrepreneur. 

GITTER: Hjelper lite hvis gitteret hjelper lite hvis 
sprengstoff går av foran hytta. Trykkbølgen og 

steinskyen går rett gjennom. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 

RABS: En Hitachi med RABS-klasse 3 frontrute fra Hammer-
glass. Holder imot ved kraftige detonasjoner. Testet med tre 

kilo TNT på tre meters avstand. (FOTO: HAMMERGLASS)

Hvilken av disse to er sikrest?

Effektiv 
kostnadsstyring

stig.solem@norconsult.com 
Telefon: 454 04 650 | isy.no 
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Plast lekker mest
Når man skal finne ut hvilke rør som lekker mest  
i bakken, hvem ringer man da? Lekkasjesøkeren!  
Arnt Olav Holm har sett mye rart. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no 

–  Det er utfordringer i alle materialer. 
Messing korroderer på grunn av spen-
ning, etter at det har blitt dratt på for hardt 
med hamp. Duktilt lekker på grunn av feil 
med pakning. PVC sliter med utglidning 
og på PE er det mye feil i skjøter utført 
med elektromuffe. Sørg for å sende folk 
på kurs,  oppfordret lekkasjesøker Holm 
da han snakket til publikum på VA-dagen. 

Her minnet han også om et fenomen 
mange ser ut til å glemme: Ekspansjon i 
PE- og PP-rør. Ta en kveil på 40 meter som 
lagres i 20 grader. Så graves den ned og 
kobles til i riktig lengde. Deretter settes den 

under trykk med fem grader varmt vann. 
Hva skjer da? 
– Den trekker seg sammen. Da vil det 

røret krype sammen med 8-9 centimeter. 
Husk det ute i grøfta, sa Holm. 

LEKKASJEÅRSAKER: – Duktilt, der er det som regel 
pakningen det er noe feil ved når det lekker, sa 

lekkasjesøker Arnt Olav Holm fra Vestfold. 

SVEISEBOM: Bildene er fra en kontroll 
av nylagt vannledning frt trykkprøvin-
gen mislyktes. Feilen ble avdekket ved 

lekkasjesøking: Man har ikke fjernet 
utvendig PP-kappe på PE-røret, før 

skjøting med elektrosveisemuffe. 
(FOTO: ARNT OLAV HOLM, VESTFOLD VANN IKS) 
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FORTS.

og en lavere sorteringsgrad bør da kunne 
godtas. Det gjelder å se helheten for å redu-
sere totalutslippene.

NYE BRUKSOMRÅDER
Når det gjelder å redusere miljøutslipp, er 
erstatning av fossilt brennstoff med biodriv-
stoff et anbefalt tiltak. På Follum ved Høne-
foss planlegges produksjon av etanol basert 
på trevirke, og kanskje også returvirke og 
massevirke, altså de delene av trestokken 
som ikke kan brukes til konstruksjonsma-
teriale. 

– Massevirket blir gjerne brukt til f.eks. 
papir eller cellulose. Men nå har fire store 
celluloseanlegg blitt nedlagt i vår region de 
siste ti årene, så skogeierne mangler kunder. 
Det er litt av grunnen til at vi fokuserer 
på hva vi skal bruke den mindre verdifulle 
delen av trestokken til, sa Rolf Jarle Aaberg, 
daglig leder av Treklyngen AS, et selskap i 
Viken Skog-konsernet. 

50 MILL. LITER ETANOL
Treklyngen AS har tre ulike industripro-
sjekter under utvikling, ifølge Aaberg. De 

jobber med å produsere såkalt biokull, en 
kullerstatning basert på biomasse. I samar-
beid med Elkem arbeider de med å produ-
sere trekull til silisiumproduksjon. Sist, men 
ikke minst, samarbeider de med det finske 
selskapet St1, en av Nordens største driv-
stoffdistributører. 

– St1 har bygget flere etanolfabrikker i 
Sverige og Finland allerede, som produserer 

etanol basert på fermentering av matavfall. 
For å komme opp i store volumer ser de nå 
på muligheten for fermentering av trevirke, 
og planen er å bygge en fabrikk på Follum 
som skal produsere 50 millioner liter etanol 
i året, sa han. 

Samarbeidet mellom Treklyngen og St1 
startet høsten 2016, og hvis alt går etter 
planen kan fabrikken være i drift i 2021. 

GJENBRUK: Treklyngen AS og daglig leder Rolf 
Jarle Aaberg ønsker å bruke trevirke, masse-

virke og returvirke som råstoff i produksjon av 
eksempelvis biokull, trekull og bioetanol. 

FRES FOR GRAVEMASKINER:
12 modeller.
Bæremaskiner fra 1,5 tonn til 30 tonn.
Leveres med utskiftbare tenner.
Tar stubber opp til 30 cm.
Variabel transmisjonsmotor.

HYDRAULISK HAMMER:
• Størrelser fra 70 – 7000 kg
• Topp moderne produksjon
• Alle tre hovedkomponenter 

dreid ut av et emne, ingen sveis
• Hovedkomponentene er  

flenset sammen
• Ingen sidebolter med 

muligheter for strekk i
• Frekvensventil
• Forberedt for å bruke  

under vann og i tunneltak
• Automatisk stoppfunksjon
• Automatisk smøresystem

ATLAS WEYCOR:
Hytte med ROPS, FOPS
Meget oversiktlig

Ny e-motor:
• Mer effekt
• Lavere forbruk

Maksimal kjørekomfort.
Proporsjonalt styrt ekstra hydraulikk. 
Luftfjærende stol etc. 

Radialdekk. 100% sperre i alle hjul. 
Inching-pedal lav hastighet full  
hyd. effekt

www.skjetne-maskin.no
tlf 72884460
post@skjetne-maskin.no

3. og 4. funksjon

Hyd. Hk feste

Vi skaffer alt av utstyr til  
gravemaskin og hjullastere

50 km/t

HELHETLIG: Det gjelder å se helheten for å 
redusere totalutslippene, sa MEFs fagsjef for 

gjenvinning, Sverre Huse-Fagerlie.
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VA skjedde i 2016?...
n Ny drikkevannsforskrift. Pålegger 

kommuner å ha – og følge – en plan for 
dette. Vil gi mer jobb for entreprenører. 

n Rikspolitikere har begynt å våkne. 
 Overvannsutfordring har kommet  

på agendaen. 

…og VA skjer i 2017?
n Sektorloven kommer ikke.  

Men kampen fortsetter. 

n Flere kommuner vil utvikle hoved- 
planer for VA. Da kommer oppdrag  
på løpende bånd. 

n Ny lov om offentlige anskaffelser. 

n ”Noe” kommer på overvannsområdet. 
Uvisst hva.  Ut på høring i løpet av året. 

n Synliggjøring av overvanns  
investeringsbehov i mars.

Ingen VA sektorlov i sikte  med det første

– Jeg har i en uke prøvd å finne ut hvorfor 
prosessen mot en VA sektorlov ikke har 
kommet videre. Men jeg har ikke funnet 
gode svar. Jeg har fått en følelse av at det er 
noen motkrefter her som ikke er så interes-
sert i det.  På Stortinget er det tydelig nok 
flertall, så den motviljen må eventuelt være 
andre steder. Fagmiljøer, kommunesek-
tor eller lignende, sier en lett oppgitt Bård 
Hoksrud til Anleggsmaskinen. 

På Arctic Entrepreneur holdt han et 
innlegg om saken på VA-dagen. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) og 
Norsk Vann tok allerede i 2006 opp ønsket 

om å få på plass en overordnet sektorlov 
for VA-området. Sverige og Finland har 
allerede en slik lov. 

Et forslag til en sektorlov ble fremmet for 
Stortinget et NOU-dokument i 2015. Siden 
ble det sendt ut på høring. 

–  Det har kommet inn synspunkter. 
Disse svarene har antakelig gjort det litt 
mer trøblete og ført til at det tar mer tid å 
få på plass en ny lov. Jeg har fått til svar at 
«prosessen med å gjennomføre endringer 
er i en tidlig fase», sa Hoksrud. 

Saken om en VA-lov har vært innom fire 
forskjellige departementer. Nå er den innom 

Ansvaret for norsk 
VA-sektor er pulverisert 
og spredt i et vilnis av 
lover, forskrifter, etater 
og instanser. Bransjen 
etterlyser en samlet VA 
sektorlov. Men den er 
langt unna. Bård Hoksrud 
har sjekket. 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no 

ORIENTERTE: Tore 
A. Larsen i MEF 

orienterte om fram-
gang på VA-området 

i 2016 og 2017. 

AUSA Multimaskin 2m³
AUSA Multimaskin 4m³

Ausa Redskapsbærer

NTM komprimator-påbygg på krokramme

CayVolKrok 24 –26T

NTM Trio tre kammer

NTM Renovasjonspåbygg, CayVol Krokløft, HST Tilbringer, Ausa feie-og multi-maskiner

Olav Ingstadsvei 12, 1309 Rud
Tlf. 67 17 19 30
www.ntm.no

et femte, som skal sørge for at det prioriteres 
over statsbudsjettet. 

– Hvem har det store, overordnede ansva-
ret for området? 

– Ja, der kommer det en diskusjon. Det er 
uklart. Det er viktig at bransjen selv kommer 
med innspill på dette. 

– Når kan en sektorlov være et faktum, 
basert på din politiske erfaring? To år? 
Fem? Ti? 

– Jeg håper ikke vi snakker ti år. Eller fem. 
Men det vil ta tid. Det er vanskelig å si når 
det har kommet så kort i gjennomføring, 
sier Bård Hoksrud. 
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Tlf. 92 41 98 00 | www.veratank.no

SIKKER LAGRING
            OG TRANSPORT

Tilhenger med ADR tank

DIESEL
og AdBlue

200 L AdBlue i isolert kasse 
med varme

Vi har egen tillverkning, reparation och service av
Lyftmagneter och Metallseparatorer www.elmemagnets.com Tel: +46 476 150 05

Lyftmagnet LM1300
Hantering av järnskrot

Virvelströmsseparator VS1200 
Separering av alu, koppar, zink…

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av järn

Dyre  
miljøtiltak
Klimakravene i anleggsbransjen kommer  
i stadig større grad, og entreprenørene bør 
være forberedt. Men billig blir det ikke.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Norge har forpliktet seg til å redu-
sere klimagassutslipp med 40 prosent 
innen 2030, og anleggsbransjen slip- 
per ikke unna. Vi har allerede sett 
krav om såkalte fossilfrie anleggs-
plasser i Oslo.  Veidirektør Terje Moe 
Gustavsen uttalte på åpningsdagen av 
Arctic Entrepreneur at også Vegve-
senet nå vil begynne å stille konkrete 
krav til utslipp i sine kontrakter. 

– Selvsagt vil vi gjøre det på en 
samarbeidende måte, slik at det er 
praktisk gjennomførbart. I den første 
fasen er det sannsynligvis bruk av 
biodrivstoff som er mest aktuelt. Så 

dere må være forberedt på at det er 
den veien det vil gå, sa han.

Hvordan skal dette så gjennom- 
føres? For i motsetning til situasjonen 
med elbiler, er det dårlig med økono-
miske incentiver for å investere i miljø- 
vennlige løsninger i anleggsbransjen. 
Biodiesel koster for eksempel vesentlig 
mer enn vanlig anleggsdiesel.

18,7 MILLIARDER KRONER
– Vi synes det er viktig med en 
realistisk diskusjon om klima, og 
det er viktig å diskutere tiltak som 
lar seg gjennomføre med eksisterende 

teknologi, sa Trond Johannesen, adm. dir. 
i MEF. Han fortalte at en kombinasjon av 
effektivisering, elektrifisering og HVO 
biodiesel kan gi betydelige utslippskutt i 
bransjen fram mot 2030.

– Anleggsbransjen har jo hatt en svært 
positiv utvikling når det gjelder reduksjon 
av klimautslipp. De siste syv årene har 
utslippene stått på stedet hvil, til tross for en 
kraftig økning i aktivitetsnivået. Beregnin-
gene våre viser at det er mulig å gjennom-
føre enda mer drastisk kutt i årene fremover, 
bl.a. ved å fjerne bruken av fossilt drivstoff. 
Men det har en kostnad, sa Johannesen.

– Vi har beregnet at dersom HVO biod- 
rivstoff skal erstatte anleggsdiesel så vil det 
gi økte drivstoffkostnader for entreprenø-
rene tilsvarende 7,4 milliarder kroner fram 
mot 2030. Og etter prishoppet på biodiesel 
etter nyttår vil kostnaden bli på hele 18,7 
milliarder. Det er mye penger!

96 % UTSLIPPSREDUKSJON
Kan det være at utslippene ikke er så ille  
i transport- og anleggsbransjen som mange 
skal ha det til? I hvert fall sett i sammen-
heng med andre bransjer? Burde fokuset 
rettes andre steder? Det mener Kjell Arne 
Aurstad, styreformann i maskinentreprenør 
K.A. Aurstad AS.

– I 1992 begynte man å rense utslippene 
på autodiesel for veitransport. I dag har 
man kommet så langt at moderne teknologi 
med Euro 6-motorer, og tilsvarende Steg 
IV-motorer i anleggsmaskiner, har gitt en 

reduksjon i utslipp av partikler og NOx 
på hele 96 prosent. Utslippene fra en 
Euro 6-lastebil er nå langt mindre enn 
fra en vanlig personbil, sa han og pekte 
på en plansje.

– Dermed er det kanskje litt uforståe-
lig at Euro 6-motorer blir nektet å kjøre  
i Oslo i dag, for jeg tror ikke det er den 
som gir den store forurensingen, sa 
han og siktet til den ene dagen i januar 
da det var forbudt å kjøre med diesel- 
motor i Oslo.

FEIL ENDE?
Aurstad tok også opp utslippsforholdet 
mellom veitransport og sjøtransport, 
og brukte et cruiseskip som var å se 
i norske havner i fjor som eksempel. 

– En slik båt slipper ut like mye klima-
gasser i timen som 950 Euro 6-lastebiler 
som kjører fra Oslo til Bergen. Og bare 
denne ene båten ankom Oslo havn 12 
ganger i 2016. Da kan dere tenke dere 
hva slags utslipp og forbruk det dreier 
seg om. Så når man vet at utslipp fra 
sjøtransport står for hundrevis av ganger 
det som kommer fra veitransport og 
anlegg, så er vi litt paffe over at det ikke 
fokuseres mer på det, sa han.

– En annen ting er vedfyring, som 
utgjør 28 prosent av det totale partik-
kelutslippet på landsbasis, mens veitra-
fikken utgjør fire prosent. Man burde 
kanskje se mer helhetlig og begynne  
i riktig ende? 

DYR FORNØYELSE: Dersom HVO biodrivstoff 
skal erstatte anleggsdiesel så vil det gi økte 
drivstoffkostnader tilsvarende 18,7 milliarder 
kroner fram mot 2030, ifølge MEFs beregninger. 
(FOTO: JØRN SØDERHOLM).

HOLDT INNLEGG: Kjell Arne Aurstad i K.A. Aur-
stad AS og MEF-sjef Trond Johannesen.
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DEPONI: Mye stein – spesielt tunnelstein – 
dumpes i deponi. Kan den utnyttes bedre? 
Forskning pågår. Bildet er fra et ”nyttig” 
steindeponi, der masser fra E6 Mjøsa lagres 
for bruk på E6 Kolomoen – Moelv. 

FORSKER: Marit Fladvad i Vegdirektoratet. 

Det hentes store mengder stein ut av skjæ-
ringer og tunneler som i liten grad utnyttes 
til konstruktive formål. I beste fall brukes 
den til fyllmasse i forskjellige utbyggin-
ger. Men mye dumpes rett i deponi uten 
å komme til nytte. 

MISBRUK AV RESSURSER
Det er misbruk av gode ressurser. Det 

foregår nå to forskningsprosjekter med 
fokus på bedre utnyttelse av steinmasser. 
Spesielt tunnelstein, som regnes som dårlig 
byggemateriale. 

– Kan tunnelsteinen forbedres og brukes 
til bygging? Hvis vi legger på ti prosent i 
produksjonskostnader i uthenting og bear-
beiding av tunnelstein, så vil det utgjøre 
bare én prosent på totalkostnad. Hvis vi 

kan bruke mer lokale steinressurser, så kan 
vi bruke mindre ressurser på transport av 
byggemasse. Vi slipper også transport ut 
av anlegget til et deponi. Kortreist stein 
er dermed dobbel vinning. 

Det sa Marit Fladvad i Vegdirektoratet 
i et innlegg på bergseminaret på Arctic 
Entrepreneur. 

Det foregår for tiden to forskningspro-

sjekter i Norge, som begge fokuserer på 
kortreist stein som byggematerialer. 

KORTREIST STEIN
Det ene er bransjeprosjektet «Kortreist 
stein». Der har Veidekke gått sammen med 
Statens vegvesen, Jernbaneverket, knuser-
produsenten Metso, Hordaland fylkeskom-
mune, Bergen kommune, SINTEF, NGU, 
NTNU, Multiconsult og Asplan Viakom 
å se på bedre utnyttelse steinmasser. Ikke 
minst masser fra tunnelboremaskiner 
(TBM), og hvilket potensial den steinen 
har sammenlignet med stein fra ordinær 
tunneldriving. 

Bruk av mobile knuseverk inngår i pro- 
sjektet. 

– Det optimale er å ta stein ut av tunne-
len, knuse lokalt i prosjektet og sortere 
godt. Den steinen kan brukes som bygge-
masse, i betong til sprøyting og som tilslag 
i asfalt hvis man er heldig med kvaliteten, 
sa Fladvad. 

Prosjektet «Kortreist stein» startet i 2016 
og går til 2019. 

PHD-OPPGAVE
Det andre prosjektet er Fladvads egen 
PhD-oppgave om kortreist stein, i samar-
beid mellom Statens vegvesen og NTNU. 

Her handler det om ubundne materialer 
i veibygging. Det vil si alt som ligger under 
asfalten. Tilslag og steinmasser utgjør 7-8 
prosent av totalkostnadene ved veibygging. 
Èn meter tofelts vei består av 24 kubikkme-
ter stein. Det koster penger, og det er her 
sitatet om tunnelstein i starten kommer 
inn i bildet. 

– Hva koster det å bruke steinmate-
rialer av høyere kvalitet? Og hva koster 
det å oppnå bedre kvalitet fra et «dårlig» 
utgangsmateriale som tunnelstein? Jeg 
håper å kunne svare på det når dette arbei-
det er ferdig, sa Marit Fladvad. 

Vil utnytte steinen  bedre
Store mengder stein fra tunnel går nå i fylling 
og deponi. Trenger det være sånn? 
Av Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Tlf: 33489550
Webadresse: www.vestfold-fjellboring.no
Mail: post@vestfold-fjellboring.no

Spesialister innen 
boring og sprengning

Tlf: 33489550
Webadresse: www.vestfold-fjellboring.no
Mail: post@vestfold-fjellboring.no

Spesialister innen 
boring og sprengning

Tlf: 33489550
Webadresse: www.vestfold-fjellboring.no
Mail: post@vestfold-fjellboring.no

Spesialister innen 
boring og sprengning

Knuse asfalt?
- ikke noe problem, med Allus D-serie.

Forhandlere:
Kyrkseterøra: HOB Verkstedsenter. Tlf: 95257953 
Bergen: Åsane Mek. Industri AS. Tlf: 55190245 
Stavanger: Aarsvold Kran og Hydraulikk AS. Tlf: 51622990 
Kristiansand: Agder Anleggsenter AS. Tlf: 92117000 
Norland: Maskinteknikk Nord AS Tlf: 91634187
Oppland: Lie Maskin AS Tlf: 91360000

HVILKET UTSTYR VIL 
DU BRUKE MER TID PÅ?

Gjør det enkelt. Ved å velge leasing fra SG Finans, 
sikrer du raskt og enkelt tilgang på maskiner, utstyr og 
kjøretøy til din virksomhet.

Vårt mål er å gjøre det så enkelt som mulig for deg, 
slik at du får benyttet tiden din til å skape inntekter. 
Vi tilbyr derfor stadig nye og brukervennlige digitale 
løsninger til våre kunder.

Dersom du ønsker leasing av maskiner, utstyr og kjøretøy 
fra et selskap som er løsningsorientert og fokusert på gjøre 
ting enkelt og kundevennlig, kan du kontakte et av våre 15 
regionskontorer på telefon 21 63 20 00, eller benytte våre 
leasingkalkulatorer på sgfinans.no
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Yrkesskole blir 
enda større
Sam Eyde videregående skole, Sørlandets største skole, utvides.  
Anleggselever flytter til splitter nye lokaler og øvingsområder.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Anleggsmaskinen er på plass ved Sam Eyde 
videregående skole på Myra i Arendal en 
kald januardag. Like bak skolebygningen, 
som sto ferdig i 2012, er anleggsmaskiner 
travelt opptatt med grunnarbeider for nye 
øvingsarealer, samtidig som ny bygnings-
masse er i ferd med å reise seg. Om 
halvannet år skal blant annet 110 anleggs-
teknikk- og anleggsmekanikerelever samt 
30 yrkessjåførelever ta de nye lokalene og 
arealene i bruk.

HØSTEN 2018
Sam Eyde videregående erstattet i utgangs-
punktet yrkesskolen Strømsbu videregående 
skole. Senere ble også Blakstad videregå-

ende skole innlemmet i den nye skolen, og 
nå skal siste rest av yrkesskolen på Blakstad 
flyttes til Sam Eyde, inkludert øvingsarea-
lene. Bakgrunnen for den pågående utvidel-
sen av skolen er å sikre større, mer effektive 
og moderne arealer for praktisk undervis-
ning. Utvidelsen på ca. 6600 kvadratmeter 
over to plan skal gi rom til blant annet verk-
steder, servicehaller, vaskehall, sveisehall, 
byggfagshall, lager, nye undervisningsrom 
og kontorer. De nye undervisingsarealene 
skal stå ferdig til skolestart høsten 2018.

LOKALE KREFTER
Det er den lokale maskinentreprenøren E. 
Gauslå & Sønner AS som har grunnarbei-

dene på prosjektet, både som hovedentre-
prenør for Aust-Agder fylkeskommune og 
underentreprenør for Veidekke.

– Vi hadde hovedentreprisen på selve 
tomtearbeidet, som inkluderte sprengning, 
transport og grovplanering av tomta. Det 
dreier seg om ca. 23 mål skoletomt og ca. 33 
mål med øvingsområder. I tillegg kommer 
to kilometer lysløype/tursti, drenerings-
grøfter og ca. 1000 kvadratmeter natur-
steinsmurer, forteller daglig leder Øystein 
Gauslå til Anleggsmaskinen.

– Underentreprisen for Veidekke gikk ut 
på graving til fundamenter, grøfter, plane-
ring for gulv, asfaltering og gatestein for nye 
parkeringsplasser i forbindelse med nybygget. 

FORTS.

MANN OG MASKIN: Dette er 
den siste knausen som skal 
sprenges bort på området.

AKTUELTAKTUELT
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HMS-FOKUS
Selv om den nye bygningsmassen for lengst 
er i ferd med å reise seg, er ikke maskinen- 
treprenøren helt ferdig med grunnar- 
beidene.

– Siden vi begynte her i april i fjor har 
vi tatt ut ca. 130.000 kubikkmeter fast fjell. 
Det står igjen ca. 20.000 kubikk ute ved 
øvingsområdet før vi er ferdig, sier Gauslå 
og påpeker at det ikke akkurat er «fri- 
skyting» i området. Det er nemlig mange 
å ta hensyn til.

– Jobben i seg selv er jo relativt enkel, 
men det er mange naboer å ta hensyn til, 
med tanke på støv, støy og ikke minst 
sprengning. Skolen har vært i full drift 
underveis, og det er også en barnehage, 
enda en skole og en rekke boliger i nærhe-
ten, så her nytter det ikke med 99 prosent 
sikkerhet, for å si det sånn. Det er en stor 

kabal å planlegge hver salve, slik at det 
ikke er noen som helst sjanse for uhell 
eller skader. Vi har gjennomført informa-
sjonsmøter med alle naboer, også langt 
utenfor vårt definerte sprengningsområde, 
forteller han.

– Vi har for øvrig hatt et svært godt 
samarbeid med Veidekke, ikke minst når 
det gjelder HMS. Bare det at vi har hatt 
et så rent og ryddig anlegg har gitt store 
HMS-fordeler, samtidig som det har vært 
positivt for effektiviteten. 

ØKT STATUS?
I forbindelse med utvidelsen av skolen 
etableres også en ny tursti/lysløype  
i området. Ifølge Arendals Tidende var dette 
et krav Arendal kommune stilte overfor 
fylkeskommunen når skolen skulle utvides.

– Det har blitt en del overskuddsmasser 

her. Mesteparten har blitt brukt som fyll-
masser i jobber utenfor anlegget. Noe av 
den beste steinen har vi sent til et pukkverk 
for knusing, mens rundt 30.000 kubikk har 
gått med til å etablere en kombinert skogs-
vei og lysløype/tursti. Det har ikke vært 
noe krav om å bruke massene internt, men 
fylkeskommunen og kommunen jobbet tett 
sammen for å få på plass denne nesten tre 
kilometer lange skiløypa og skogsveien. Det 
er jo fornuftig og gunstig både miljømessig 
og økonomisk, sier Gauslå, som ikke legger 
skjul på at han til å begynne med selv var 
motstander av sammenslåingen av skolene.

– Vi har alltid hatt et godt forhold til 
yrkesskolen, og flere av våre ansatte har 
gått der. At skolen ble flytta fra nabokom-
munen var jeg opprinnelig imot, men nå 
som det har gått litt tid tror jeg faktisk det 
var et lurt grep av fylket. Jeg tror det er 

positivt at elevene på andre linjer kan få se 
og oppleve på nært hold hvor spennende og 
interessante anleggslinjene kan være. At det er 
så mye datastyring involvert i dagens maskiner 
tror jeg kanskje også er med å heve statusen 
på hele anleggsfaget, sier han. 

KAN TA IMOT ENDA FLERE
Sam Eyde vgs. er en av få skoler i landet som 
har såkalt landslinjetilbud for både anleggs-
teknikk og yrkessjåføropplæring. Landslinjer 
kjennetegnes ved at søkere fra hele landet står 
likt ved inntak. På skolen er det nå fem klasser  
i anleggsteknikk, hvorav fire er landslinjeklas-
ser og én er fylkeskommunal (Vest-Agder).  
I tillegg er det én anleggsmekanikerklasse og 
én klasse i yrkessjåførfaget.

– Det var vanskelig å komme inn her dette 
skoleåret. Jeg tror faktisk elevene måtte har 
et karaktersnitt på 3,9 for å komme inn på 

www.agjerde.no
ARVID GJERDE AS   6315 INNFJORDEN   
TLF: 71 22 72 22   E-POST: salg@agjerde.no

Holder til i Innfjorden i Rauma kommune

Størst i Norge på veirekkverk

Over 40 års erfaring

MEF-medlem

48 ansatte og en omsetning 
på over 150 millioner

1

2
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1. REISER SEG: 

Sørlandets største skole blir enda større. Her 
reiser det nye bygget seg. Bildet er tatt på 
vei opp mot det nye øvingsområdet, som er 
under bygging. 

2. LOKAL: 

Øystein Gauslå, daglig leder hos den lokale 
maskinentreprenøren E. Gauslå & Sønner AS, 
som har grunnarbeidene på prosjektet. Han 
tror sammenslåingen av skolene og utvidel-
sen er et lurt grep av fylket.

3. STEINMASSER: 

Totalt 150.000 kubikkmeter fast fjell tas ut 
av området. Da kreves det store maskiner.
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landslinjeklassene. Den femte, fylkeskom-
munale klassen startet opp høsten 2016, 
og vi håper den kan fortsette i årene som 
kommer, forteller Lars Ole Hansen, avde-
lingsleder anleggsfag ved skolen. Han skulle 
gjerne hatt enda flere klasser ved skolen. 

– Det ideelle her ved Sam Eyde hadde 
nok vært seks anleggsteknikk-klasser, for 
å få utnyttet maskinparken maksimalt.  
I tillegg er det veldig viktig å ha anleggsme-
kanikerlinja her; jeg vil egentlig si det er en 
forutsetning for å få det til å fungere. Det 
er viktig å skape synergier mellom linjene 
på den måten, sier han.

ENKLERE OG BEDRE FOR ELEVENE
Skoleledelsen er naturlig nok begeistret for 
utvidelsen av den allerede store og høyst 
moderne skolen.

– Vi gleder oss veldig til å få samlet alle 
elevene på én lokasjon og til å kunne ta  

i bruk det nye øvingsområdet her. Det blir 
33 mål opparbeidet og ferdigplanert areal, 
hvor vi har bedt entreprenøren legge igjen 
en del stein og jord, som vi skal «leke» oss 
med. Området blir litt mindre enn det vi 
har hatt på Skarsbru (Blakstad), men det 
blir bedre egnet og mer praktisk, sier avde-
lingsleder Hansen.

– Ikke minst vil det bli mye enklere for 
elevene. Det vil jo gå mye mindre tid til 
kjøring, ettersom de i dag har det meste av 
teorien her, mens den praktiske opplærin-
gen foregår på Skarsbru. Nå får vi samlet alt 
på ett sted og teori og praksis kan kombi-
neres langt bedre. For elevene blir det en 
stor fordel å få oppdaterte, nye fasiliteter 
og alt samlet innen gangavstand. Det nye 
verkstedet blir også knallbra, slår han fast. 

– For yrkessjåførelevene, som holder 
til på Skarsbru i dag, blir dette også helt 
topp, skyter Ivar Flageborg, avdelingsleder 

transportfag, inn.
– Jeg tror det blir veldig fint for de ulike 

elevgruppene å hente inspirasjon fra hver-
andre og se hvordan ting henger sammen. 
Dette vil nok vise seg å være et meget posi-
tivt tiltak av fylket, sier han.

ET KRAFTSENTER FOR BYGG  
OG ANLEGG?

– Vi har vært fordelt på to kommuner, men 
nå blir alt samlet her i Arendal, og regio-
nens største skole blir enda større. Det å få 
samlet hele kompetanse- og fagmiljøet her 
på Sam Eyde er en stor satsing fra fylkets 
side, og noe vi ser veldig fram til. Det er 
også viktig personalmessig for å kunne tilby 
det beste til alle elevene, sier studierektor 
Beate Nielsen Dingsøyr.

Rektor Nils Inge Øyna gikk selv på Blak-
stad i 1978 og var senere lærer, avdelings-
leder og rektor der, før han ble rektor på 

Vi er Deres Norske Leverandør av maskinkontroll-
system til gravemaskiner og andre typer anleggsma-
skiner. Alt utstyr og programvare er utviklet og produsert
i Norge av våre egne norske Ingeniører.

Hypermoderne, banebrytende utstyr som vekker opp-
merksomhet over hele verden.

DigPilot toantenne
rover med innebygget
radio og internett
modem.

Innebygget sim-kort, styrer korreksjonsdata, overføring 
av prosjekt og dokumentasjonsfiler, oppgradering av 
programvare og firmware. Sømløs dataflyt over internett.

Gundersen & Løken AS

Postboks 53, Lindeberg 
Jerikoveien 26         1007 Oslo
info@gl-instrumenter.no  +47 22 81 39 90

AT
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www.gl-instrumenter.no

Sam Eyde. Han håper sammenslåingen og 
utvidelsen kan slå positivt ut også i en større 
sammenheng.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få være 
med å bygge en ny skole for bygg og anlegg. 
Det er helt fantastisk! Kanskje kan dette bli et 
kraftsenter for bygg og anlegg i hele regionen, 
nå som det går mot sammenslåing av agder-
fylkene. Det blir spennende å se hva som skjer 
framover, sier han. Han presiserer videre at 
han ikke har fått en eneste kommentar om at 
byggearbeidene har vært til sjenanse for skolen 
underveis i prosjektet, noe som var et tema  
i forkant.

– Det betyr jo at det neppe vil bli problem 
med støy eller støv fra øvingsområdet når det 
tas i bruk heller. Dessuten danner den nye 
lysløypa og turstien en naturlig støyvoll mot 
skoleområdet. Dette blir bra, avslutter han 
entusiastisk. 

4. ØVINGSOMRÅDET: 

Dette blir det nye øvingsområdet. Ifølge avde-
lingsleder anleggsfag ved skolen, Lars Ole Hansen, 
blir det litt mindre enn det de har hatt på Skarsbru 
(Blakstad), men det blir bedre egnet og mer 
praktisk.

5. POSITIVE:

Skoleledelsen er naturlig nok begeistret for utvi-
delsen av den allerede store og høyst moderne 
skolen. Fra venstre: Lars Ole Hansen (avdelings-
leder anleggsfag), Nils Inge Øyna (rektor), Beate 
Nielsen Dingsøyr (studierektor) og Ivar Flageborg 
(avdelingsleder transportfag). Lengst til høyre står 
regionsjef i MEF, Oskar Tore Åsen.

6. AKTIVITET:

Her pigges det i forgrunnen og bores i bakgrun-
nen. I midten til venstre bygges deler av den totalt 
1000 kvadratmeter store natursteinsmuren på 
området.  

7. NATURSTEINMUR:

Hver eneste stein plasseres i steinmuren som i et 
puslespill. Her skal det etableres en bro, som blir 
en del av den kommende turstien/lysløypa.  

4

5

6 7
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Kan dekke egen- 
andelen ved skade
If har lansert en ny fordel for MEF-medlemmer som er forsikret i If. 
Egen konto, som kan brukes til å dekke egenandelen ved skade. 

MEF og If har samarbeidet tett i over 40 år. 
– Entreprenørbransjen er i stadig utvik-

ling – og det gode samarbeidet mellom 
forbundet og If har sikret at forsikringene 
stadig er blitt forbedret og tilpasset de nye 
utfordringene i bransjen, sier Ulf Micha-
elsen i If. 

I løpet av det siste året er det innført 
flere nye fordeler for medlemmer i MEF. 
Blant annet er nye maskiner som er glemt 
innmeldt, likevel forsikret i inntil 12 
måneder, garanti for forsikring når maski-
ner blir rekvirert av offentlige myndigheter 
og gratis formueskade- og miljøforsikring.

SKADEFORDEL
Og nå kommer det altså enda en stor 
medlemsfordel, kalt Skadefordel. Ved 
lanseringen den 23. januar 2017, fikk alle 
MEF-kunder tilført et beløp på kontoen. 

– Pengene kan brukes til å betale hele 
eller deler av egenandelen om du får en 
skade. Eneste unntaket er egenandel ved 
rednings-, glass- og helseskader. For hvert 
år med godt skadeforløp, vil If sette inn et 
beløp på kontoen, sier Michaelsen. 

Størrelsen på beløpet er en kombinasjon 
av entreprenørens årspremie i 2016, samt 
skadeforløp. 

Beløpene varierer fra 500 kroner til over 
100.000 kroner – gjennomsnittet ligger på 
10.000 kroner. Det er sendt ut e-post til alle 
If-kunder om hvor mye som er tilført deres 
egen fordelskonto.

VOKSER FOR HVERT ÅR
Ved skade kan medlemmet selv velge om 
egenandel skal trekkes fra konto eller ikke. 
Hvis det ikke trekkes fra konto, vil denne bli 
større for hvert år. Du vil hele tiden ha over-
sikt over bevegelse på kontoen ved å logge 
deg inn på dine egne sider i If. Kontaktper-
sonen og MEF-spesialisten i If vil også ha 
full oversikt over dette.

– Et eksempel på hvordan fordelskontoen 
kan brukes?

– En entreprenør har 20.000 kroner 
stående på fordelskontoen. Etter graving 
blir det påvist brudd på en kabel. Valgt 
egenandelen for denne type skader kan 
være 50.000 kroner. Fordelskontoen kan 
dermed brukes, slik at du ender opp 
med å betale 30.000 i egenandel, sier Ulf 
Michaelsen. 

Fordelskontoen kan bare brukes til å 
betale egenandel. Den kan ikke brukes til 
nedbetaling av premie og pengene kan ikke 
tas ut fra kontoen. Hvis kundeforholdet i If 

avsluttes, vil kontoen nullstilles.
If er det eneste forsikringsselskapet 

i Norge som har skadefordel overfor 
bedriftskunder.  Og dette gjelder kun for 
medlemmer i MEF. Det er derfor veldig 
spennende å se hvordan entreprenørbran-
sjen tar imot dette. 

Sammen med alle de andre fordelene 
MEF-medlemmer har i If, har de et helt 
unikt forsikrings- og servicekonsept. 
Utviklet og tilpasset i et tett og godt samar-
beid med MEF gjennom mange år.  

FORSIKRER: Ulf Michaelsen i If orienterer 
om nytt tilbud til medlemmer i MEF. 

(FOTO: JØRN SØDERHOLM)

MEF-NYTT

engcon Norge Jernkroken 18, P. B. 85 Kalbakken, N-0902 Oslo
Telefon 22 91 80 90  |  Fax 22 91 80 01  |  www.engcon.com/norge

Vil du arbeide mer effektivt og få nye 
forretningsmuligheter? Tiltrotatorene 
og redskapene fra verdens ledende 
produsent gjør gravingen til en kunst.

Les mer på: www.engcon.com/
norway

1+1
WARRANTY

NYE FUNKSJONER 

FOR GRAVEMASKINEN 

– NYE JOBBER FOR 

SELSKAPET

Finn ut mer om våre løsninger på www.zirius.no

✔ Total økonomisk oversikt i 
prosjekter og delprosjekter med 
mulighet for inndeling på avsni�  
og aktivitet mot budsje� 

✔ Elektronisk lagring, håndtering 
og sending av bilag og 
dokumentasjon

✔ Maskin-, time- og materiellregnskap

Prosjektverktøy for
smarte bedri er
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ABS-MASKIN AS
Postboks 34,  
3051 Mjøndalen
Tlf: (+47) 3223 1810
post@abs-maskin.no
abs-maskin.no

Ahlsell Norge AS
Postboks 184,  
4065 Stavanger 
Tlf: +47 51 81 85 00
info@ahlsell.no
www.ahlsell.no/

AnleggsSystemer AS
Stokkamyrveien 12,  
4313 SANDNES
Tlf: 51 85 62 90
john@anleggssystemer.no
www.anleggssystemer.no

ARA MASKIN AS
Slorer gård,  
1798 Aremark
Tlf: 69 19 90 99
post@aramaskin.no
aramaskin.no

Atlas COPCO Anlegg og 
Gruveteknikk AS
Postboks 334,  
1401 Ski
Tlf: 64 86 03 00
ac.anlegg@no.atlascopco.com
www.atlascopco.no

Bekken & Strøm
Postboks 333  
2803 Gjøvik 
Tlf: 61 18 19 00
post@bekkenstrom.no
www.bekkenstrom.no

Blinken AS
1621 Gressvik
Tlf: 90 70 11 00 
blinken@blinken.no
www.blinken.no

Brødrene Dahl
PB 6146 Etterstad,  
0602 Oslo
Tlf: 22 72 55 00 
post@dahl.no
www.dahl.no

CEJN Norden AB
Box 245, 
54125 Skövde, Sverige 
Tlf: +46 500 477500
info.sweden@cejn.com
www.cejn.se

Cramo AS
Pb. 34 Alnabru, 
0614 OSLO
Tlf: 23 37 55 60
info.no@cramo.com
www.cramo.no/

Eikmaskin AS
Postboks 123, 
2021 Skedsmokorset
Tlf: 64 83 73 00
info@osl.agcocorp.com
www.eiksenteret.no

ELBA AS
Postboks 33, 
3321 Vestfossen
Tlf: 32 25 20 30
elba@elba.no
elba.no

Eterni
Tlf: 08462
post@eterni.no
www.eterni.no 

Exero AB
Önskan 222, 
895 97 Skorped
Tlf: 0046 661 140 880
info@exero.se
www.exero.se 

Felleskjøpet Agri
2000 Lillestrøm
Tlf: 03520
firmapost@felleskjopet.no 
www.felleskjopet.no

Fredheim Maskin
Tlf: 69 80 88 30
post@fredheim-maskin.no
www.fredheim-maskin.no

Geomatikk AS
0579 OSLO
Tlf: 810 33 400
firmapost@geomatikk.no
www.geomatikk.no/

Gjerstad Products AS
4993 Sundebru
Tlf: +47 37 11 91 00
mail@gjerstad.com
www.gjerstad.com/

Grønt Punkt
Postboks 91 Skøyen 
0212 Oslo
Tlf: 22 12 15 00 
post@grontpunkt.no 
www.grontpunkt.no

Gummi-Industri AS
Postboks 4127 
3005 DRAMMEN
Tlf: 32 83 39 00
post@gummi-industri.no
www.gummi-industri.no/

Heideinreich AS
2021 Skedsmokorset
Tlf: +47 22 02 42 00 
firmapost@heidenreich.no
www.heidenreich.no

Hydrema
3520 Jevnaker
Tlf: 414 07 070
jvb@hydrema.com
www.hydrema.no

If Skadeforsikring NUF
Postboks 240, 
1326 Lysaker 
Tlf: 02400
if.no

Komatsu Forest AS
Uthusvegen 18, 
2335 Stange
Tlf: 90 17 88 00
info.no@komatsuforest.com
www.komatsuforest.no

Llentab
0663 Oslo
Tlf: 97707300
post@llentab.no
www.llentab.no

Mathisen Maskin AS
Avd. Sørreisa: 
Gottesjord, 
9310 Sørreisa. 
Tlf: +47 915 94 151
arne@mathisenmaskin.no
www.mathisenmaskin.no

MEC-TEC AS
Ingeniør Rybergsgt. 99, 
3027 Drammen
Tlf: 33772572
mectec@mectec.no
www.mectec.no/

Megger AS
Bjørnstadmyra 7, 
1712 Grålum
Tlf: 22280040
post@megger.no
www.megger.no/

MG Salg og Utleie AS
Fossegrenda 3, 
7038 Trondheim
Tlf: 73 96 26 00
post@mgsalg.no
www.mgsalg.no

MiniLastere AS
Nordhagaveien 29, 
0491 OSLO
Tlf: +47 915 61 984
morten@minilastere.no
minilastere.no 

MOLDEGAARD MARITIME 
LOGISTICS AS
Birger Hatlebaksv. 22, 
6415 MOLDE
Tlf: 71 25 06 30
firmapost@moldegaard.as
www.moldegaard.no

Nils A. Mørk Maskin AS
1823 Knapstad
Tlf: 90639797
hans.anton@namm.no
www.namm.no

Nor Slep AS
PB.1252, 3205 Sandefjord
Tlf: 33 48 93 70
norslep@norslep.no
www.norslep.no

Nordisk Dekk Import AS
4262 AVALDSNES
www.nidas.no

NTM Trailer & tipp
Postboks 73, 
1309 Rud
Tlf: 67 17 19 30
post@ntm.no
www.ntm.no

Oldroyd AS
Industriveien 1, 
3766 Sannidal, Norway
Tlf: +47 35 98 75 50
mail@oldroyd.no
www.oldroyd.no

Orica Norway AS
3400 LIER
Tlf: 32 22 91 00
www.orica.no

Powel AS
7037 Trondheim
Tlf: 73 80 45 00
info@powel.no
www.powel.no

Power Tools Norge
Hallenåsen 4 
1389 Heggedal
Tlf: 951 74 007 
powertools@online.no
www.ptools.se/no

Pumpe-service AS
Tlf: 23 33 84 00
post@pumpe-service.no
www.pumpe-service.no

Rototilt AS
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf: 21 01 91 50
info@rototilt.com
www.rototilt.no

Scandia Maskin AS
3039 Drammen
Tlf: +47 32 21 00 50
post@scandiamaskin.no
www.scandiamaskin.no

SG Finans
Postboks 105, 
1325 LYSAKER
Tlf: 21 63 20 00
kundeservice@sgfinans.no
www.sgfinans.no/

Sigurd Stave Maskin AS
Postboks 6159, Etterstad 
0602 Oslo 
Tlf: 23 26 78 00
mail@stavemaskin.com
www.stavemaskin.com/start/

Skiltgutta AS
Vestsidevegen, 
2080 EIDSVOLL
Tlf: 905 24 196
skiltgutta@live.no
www.skiltgutta.no/

Smartdok AS
Snømusstien 1, 
9512 Alta
Tlf: 904 03 333
norge@smartdok.com 
www.smartdok.com

SP Tools AS
Postbox 141, Midtun, 
5828 Bergen
Tlf: 53 69 53 53 /  
94 27 82 25
info@sptools.no
www.sptools.no

SSAB Svensk Stål AS
Pb. 47, 1314 Vøyenenga
Tlf: 23 11 85 80
www.ssab.se

Storebrand
Postboks 500, 
1327 LYSAKER
Tlf: 22 31 50 50
post@storebrand.no
www.storebrand.no

Strømberg Plast AS
Postboks 3, 
2005 RÆLINGEN
Tlf: 64802909
office@strombergs-plast.no
www.strombergs-plast.no/

Systemblokk
3804 Bø i Telemark
Tlf: 35 06 00 00
mail@systemblokk.no
www.systemblokk.no/

Volvo Maskin AS
Postboks 603 
1411 Kolbotn
Tlf: 66 81 86 86
firmapost@volvo.no
www.volvomaskin.no

Wacker Neuson AS
Trondheimsvegen 503, 
2016 Frogner
Tlf: 63868900
www.wackerneuson.com/

WIKS AS
1615 Fredrikstad
Tlf: 950 71 777
kontor@wiks.no
www.wiks.no

Zirius AS
Tlf: 40 00 77 07
salg@zirius.no
www.zirius.no

Ølen Betong AS
Tlf: 53 77 52 00
mail@olenbetong.no
www.olenbetong.no

BRANSJEOVERSIKTEN

BRANSJEOVERSIKTEN

ER DU LEVERANDØR TIL BRANSJEN OG VIL VÆRE MED I REGISTERET? 
Ta kontakt med Bjørnulf: e-post: bjornulf@a2media.no, tlf: 971 66 507
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MEF følger utviklingen og markedet for anleggsbransjen tett og gjør 
jevnlige undersøkelser blant våre medlemsbedrifter. Vi skal til enhver tid 
vite hvordan bedriftene vurderer sin egen situasjon og sine muligheter 
framover. 

Like før jul 2016 gjorde vi en ny undersøkelse som viste:
• MEF-bedriftene melder om større oppdragsmengde enn for ett år 

siden. 79 prosent av svarbedriftene beskriver egen oppdragsmengde 
som svært god eller god. Åtte prosent av svarbedriftene oppgir at 
oppdragsmengden er såpass god at de trolig må øke antallet ansatte.

• Det blir videre vekst i anleggsbransjen i 2017.
• Mange entreprenører konkurrerer om Staten vegvesen-kontraktene – 

sterkest konkurranse ser vi i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene.
• Antall lærlinger har økt med over 50 prosent siden 2011.

Prognosesenteret anslår samlet verdi for anleggsinvesteringene i 2017 
til om lag 100 milliarder kroner. Dette er en vekst på 15,1 milliarder 
kroner eller 18 prosent fra det anslåtte nivået i 2016. Siden 2008 har altså 
anleggsinvesteringene mer enn doblet seg. Utsiktene framover er gode og 
gir grunn til optimisme.

Kontraktstrategi, altså kontrakter tilpasset strukturen i den norske 
anleggsbransjen, har stor betydning for konkurransesituasjonen. MEF 
mener at offentlige innkjøpere må utlyse samferdselskontrakter som også 
små og mellomstore bedrifter kan gjennomføre som hovedentreprenør. 

Vi har også i løpet av det siste året vært opptatt av å formidle 
til politikere og byggherrer at norsk anleggsbransje har en unik 
sammensetning bestående små, mellomstore og store bedrifter. En 
variert kontraktstruktur gir utviklingsmuligheter for bedrifter som vil 
vokse og bygge kompetanse. Bedrifter som dermed kan tilby trygge, 
gode arbeidsplasser ute i distriktene. Vi tror flere etter hvert ser at det er 
mulig å ha et variert anleggsmarked uten at dette går på bekostning av 
konkurranse og effektivitet. Dette en viktig sak for MEF også i 2017. 

Arbeidet med ny sentral godkjenning er meget viktig for framtidens 
markedstilgang for mange MEF-bedrifter. MEF er med i en 
ekspertgruppe som skal gi råd og anbefalinger til regjeringen. På slutten 
av 2016 ble det levert et forslag til Direktoratet for byggkvalitet der de 
viktigste forslagene for MEF-bedriftene er:
• Klatrenøkkel skal gjøre det mulig å stige i tiltaksklasser basert på 

erfaring.
• Klargjøre bruk av tiltaksklasser på prosjekter. Vanskeligere  

for byggherre å sette høyere tiltaksklasse enn prosjektet reelt  
er i, «for sikkerhets skyld».

• Egne godkjenningsområder for fagområder uten utdanning, 
for eksempel brønnboring og fundamentering.

• Alle foretak som hadde godkjenning før 1. januar 2016, får beholde 
denne eller får den tilbake i en tidsavgrensning frem til 2025 
(overgangsordning).

Til slutt: Takk til alle som deltok på Arctic 
Entrepreneur i januar. Antall deltakere 
nådde ca. 1550. Det ble en variert, lærerik og 
hyggelig møteplass. Vi har fått mange positive 
tilbakemeldinger men også konstruktive 
forslag til endringer som vi tar med oss videre. 
Vi er opptatt av å forbedre arrangementet 
fra år til år og planleggingen av Arctic 
Entrepreneur 2018, som starter 23. januar 
2018, er alt i gang.

Trond Johannesen

Mange utfordringer  
og muligheter i 2017

MEF HAR ORDET

www.cejn.seTel: +46 500 477500    info.sweden@cejn.com

TLX-serien
- Kopplingen som klarar de tuffaste applikationerna

TLX är en spillfri “twist lock” koppling för de 
tuffaste applikationerna inom entreprenads- 
och demoleringssegmentet. Denna “heavy-
duty” snabbkoppling klarar de högst ställda 
kraven på chockfl öden och tryckimpulser i 
hydraulsystemen. 

TLX är tillverkad av höghållfast stål, med zink-
nickel ytbehandling för lång livslängd i de mest 
krävande applikationerna. Serien fi nns tillgänglig 
i storlekar från 3/4” till 1 1/4” för att täcka de 
mest förekommande användningsområdena.

"Heavy-duty" kopplingen som klarar höga 
tryckimpulser och extrema chockflöden 
- helt enkelt en robust koppling...

SIDE 71ANLEGGSMASKINEN | NR. 1 | FEBRUAR 2017



MEF-NYTT
REGION SØRØST

JULEMØTE VESTFOLD
Det ble et godt besøkt medlemsmøte på 
Scandic Park Hotell i Drammen før jul. 67 
deltakere deltok på møtet med påfølgende 
julemiddag. Temaene var «Endringer i Lov om 
offentlige anskaffelser» og «Kjøpskontrakter» 
ved Silje Lindvig fra MEFs juridiske avdeling. 

Regionskontoret infomerte om status 
vedrørende sentral godkjenning, og hoved-
styrerepresentant, Carl Chr. Fon, informerte 
om status i forbindelse med kabelpåvisning. 
I tillegg ble det gitt produktinformasjon fra 
DnB Finans, Volvo Maskin, Rocks Of Norway, 
Steelwrist og vår handelsavtalepartner TESS.

PLAKETT FOR 25 
ÅRS MEDLEMSKAP 
Svelvik Graving og Transport AS 
ved Bjørn Johansen fikk overlevert 
plakett for 25 års medlemskap på 
julemøte i Buskerud. Vi gratulerer!

65 deltakere deltok på medlemsmøte på Høyer Hotell i Skien før jul. Temaene 
var «Endringer i Lov om offentlige anskaffelser» og «Kjøpskontrakter» ved Holm 
Grimsrud fra MEFs juridiske avdeling. I tillegg informerte regionskontoret om status 
vedrørende sentral godkjenning, og hovedstyrerepresentant, Carl Chr. Fon, informerte 
om status i forbindelse med kabelpåvisning. I tillegg ble det gitt produktinformasjon 
fra DnB Finans, Nasta, Rocks Of Norway og vår handelsavtalepartner TESS.

JULEMØTE TELEMARK

Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

MEF-nytt gir et innblikk i forbundets 
arbeid og aktiviteter i hele landet. 

HOVEDKONTORET
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no
www.mef.no

REGION ØST
Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 958 72 000
region.ost@mef.no

REGION SØRØST
Broen 6
3170 Sem
Telefon: 33 35 99 90
region.sorost@mef.no

REGION SØRVEST
Kongensgate 24
4610 Kristiansand
Telefon: 958 38 000
region.sorvest@mef.no

REGION VEST
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg
Telefon: 99 42 89 00
region.vest@mef.no

REGION MIDT
Hornebergveien 1
7038 Trondheim
Telefon: 948 78 000
region.midt@mef.no

REGION NORD
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø
Telefon: 77 62 44 22
region.nord@mef.no

SEKSJON RESSURS
OG MILJØ
- Skog
- Brønn og spesialboring
- Gjenvinning og avfallshåndtering
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
seksjonressursogmiljo@mef.no

På Quality Hotell Klubben i Tønsberg deltok 
142 deltakere på julemøtet med påfølgende 
julemiddag. Temaene var «Sikkerhet i forbin-
delse med sprenging» ved Odd Arne Grøvo, 
«Endringer i Lov om offentlige anskaffelser» 
og «Kjøpskontrakter» ved Silje Lindvig fra 
MEFs juridiske avdeling. I tillegg informerte 
regionskontoret om status vedrørende sentral 
godkjenning, og hovedstyrerepresentant, Carl 
Chr. Fon, informerte om status i forbindelse 
med kabelpåvisning. I tillegg ble det gitt 
produktinformasjon fra DnB Finans, Liebherr 
og vår handelsavtalepartner TESS.

PLAKETT FOR 25- OG 
50-ÅRS MEDLEMSKAP
Kaare Mortensen AS og Svein H. Brathagen AS fikk 
overlevert plakett for 25 års medlemskap på jule-
møte i Vestfold. 

John Fadum AS fikk overlevert plakett for  
50 års medlemskap. Vi gratulerer og takker  
for trofast medlemsskap! 

Fv. Ingfrid Svendsen og  
Svein Brathagen.

Fv. Bjørn Lund, Øystein Fadum, 
Anders Lefsaker og Egil Fadum.

Fv. Bjørn Johansen  
og Carl Chr. Fon.

SKOGAVDELINGEN  
PÅ FACEBOOK
Fagsjef i avdeling Skog, Eva Skagestad,  
har opprettet en gruppe på Facebook for 
alle medlemmene i avdelingen. Der legger 
hun ut nyttige tips og masse 
relevant informasjon. Søk 
om å bli med i gruppen  
MEF Skog!

JULEMØTE BUSKERUD
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MEF-NYTT

MEDALJER FOR LANG OG TRO TJENESTE

Arvid Gjerde hadde julebord for sine 
ansatte i november. Da var det flere som 
fikk heder og ære for lang og tro tjeneste 
i firmaet.

Hans Olav Herje – 20 års jubileum
Hans Olav Solheim – 20 års jubileum 
Knut Vik – 30 års jubileum, MEFs 
fortjenstmedalje i gull og Norges Vels 
Medalje for lang og tro tjeneste.
Endre Arild Vik – 30 års jubileum  
og MEFs fortjenstmedalje i gull

Vi gratulerer!

JULEMØTE  
I TRONDHEIM
Styret i MEF avd Sør-Trøndelag inviterte 
til medlemsmøte på Clarion Hotel & 
Congress i Trondheim 13. desember.
Det var god stemning på medlemsmøte/
julemøte med til sammen 45 deltakere. 
På programmet var det foredrag av Eva 
Solvi i Statens vegvesen og Fredleiv 
Myklegard i Jernbaneverket. Møtet ble 
avsluttet med en hyggelig julemiddag!

REGION VEST
MEDLEMS-/JULEMØTE MEF 
AVD. SOGN OG FJORDANE

MEF avd. Sogn og Fjordane hadde medlems-/julemøte 
torsdag den 15. desember på Scandic Sunnfjord Hotel  
i Førde for 67 personar. 

Første del innehald fagleg informasjon frå styreleiar 
Harald Kvame, prosjekter og anskaffingar i 2017 ved 
seniorrådgjevar Eli Næss frå Statens vegvesen, MEF  
i 2017 ved adm.dir. Trond Johannessen, orientering frå 
handelsavtalepartnerane Telenor, Storebrand, IF, Circle 
K, TESS, Brødrene Dahl, og Førde Sementvare AS. Førde 
Vulk AS deltok også møtet. Presentasjonane ligg på MEFs 
medlemsnett. 

REGION ØST

JULEMØTE PÅ  
STØTVIG HOTELL

Bildetekst: Fra venstre eier av firmaet Marianne Gjerde, 
Hans Olav Herje, Hans Olav Solheim, Knut Vik, Endre 
Arild Vik og Arvid Gjerde.

JULEMØTE I ÅLESUND 
OG MOLDE 

MEDLEMS-/JULEMØTE MEF 
AVD NORD ROGALAND OG 
HORDALAND
MEF avd. Nord Rogaland og Hordaland hadde medlems-/
julemøte for 102 personar 08. desember på Scandic 
Ørnen Hotel i Bergen. 

Første del innehald fagleg informasjon frå styreleiar 
Øsytein Hope, prosjekter og anskaffingar i 2017 ved 
avdelingsdirektør Olav Finne frå Statens vegvesen og 
orientering frå handelsavtalepartnerane. 

Hovudstyremedlem Martin Kronheim orienterte om 
arbeidet i MEF sitt hovudstyre. Styremedlem Rudi Solt-
vedt orienterte om facebooksida for fordeling av reine 
massar som kun for MEF-medlemane i avdelinga. Presen-
tasjonane ligg på MEFs medlemsnett.

For tredje gang på rad arrangerte MEF Østfold julemøte 
på Støtvig hotell. Nesten 40 deltakere var til stede og 
tema for møtet var samarbeidet mellom konsulenter, 
byggherre og entreprenør.

På scenen var det debatt hvor Jack Valleraune fra 
Park & Anlegg og Øystein Olimb fra Olimb anlegg 
representerte entreprenørene mens Espen Killingmo 
fra Sweco og Arne-Rino Bergli fra Statens vegvesen 
representerte henholdsvis konsulentene og byggherrene. 
Det ble en interessant og engasjerende samtale som ble 
ledet av Odd Borgestrand. Før debatten ble det vist en 
film om emnet, filmen kan du se på MEFs medlemsnett.

REGION MIDT

NYANSATT I MEF 
Rune Sørli (41 år) er ansatt som opplæringskon-
sulent i MEF region Midt. Han startet 2. januar 
og har kontorplass i Trondheim. 

Før han begynte i MEF jobbet han hos 
Veidekke divisjon Anlegg som bas på prosjektet 
«Hell – Værnes» for Jernbaneverket. Før det 
jobbet han som maskinfører hos Reinertsen 
Anlegg AS og Solberg Maskin AS. 

Velkommen til MEF og OKAB!

MEF avdeling Møre og Romsdal arrangerte 
5. og 6. desember julemøte for sine 
medlemmer i Ålesund og Molde med 
tilsammen over 80 medlemmer.

Møtet startet med en orientering fra SVV 
ved Ole Jan Tønnesen om kommende og 
pågående prosjekter i Region Midt. 

Handelsavtalepartnerne Bekken og 
Strøm, Statoil og If var også tilstede. Hilde 
Flotoft fra MEF-skolen orienterte til slutt 
om MEFs topplederprogram.

Skogavdelingen og boring og brønn hadde felles styre-
møte på Gardermoen 17. januar. Da ble planene for 
årsmøte 2017, 10. - 12. mars i Trondheim lagt. Hold av 
datoen!

På fellesmø-
tet for Seksjon 
ressurs og 
miljø overrakte 
styreleder Terje 
Varli en velfor-
tjent hilsen til 
Einar Østhassel, 
med takk for 
stor innsats over 
mange år for 
skogav- 
delingen.

SEKSJON RESSURS OG MILJØ

FELLES STYREMØTE PÅ 
ARCTIC ENTREPRENEUR

SIDE 75SIDE 74 ANLEGGSMASKINEN | NR. 1 | FEBRUAR 2017ANLEGGSMASKINEN | NR. 1 | FEBRUAR 2017



MEF-NYTT
REGION NORD

JULEMØTER I REGIONEN
I desember var det flere medlemsmøter med faglig 
og gastronomisk påfyll i hele regionen. Hovedtema 
var arbeidstidsordninger.

Først ut var Bardufoss 6. desember på 
Bardufosstun. Tema var arbeidstidsordninger og 
MEF skolen. 7. desember var neste samlingssted 
Scandic Harstad. Styremedlem Sten Turmo orien-
terte også om situasjonen i forbindelse med veipak-
kene på Helgeland. Alle venter på å komme i gang. 

Det var stort oppmøte på medlemsmøte i Brønn- 
øysund med MEF og arbeidstidsordninger som tema.

KURS I KOMPRIMERING, 
GRØFTER OG RØR
Første gruppe med lærlinger har gjennomført lærlingkurs  
i 2017. Tema som ble gjennomgått er komprimering, grøfter 
og rør, sikkerhet i grøft. I tillegg hadde vi gjennomgang/forbe-
redelse til den praktiske fagprøven. Kursene ble gjennomført  
i Mo i Rana og Fauske. Alle lærlingene kommer fra bedrifter  
på Helgeland og Salten.

På bildet ser vi lærlinger  
fra Helgeland.
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AKTUELT

NESTE 
NUMMER
Kommer 15. mars

KOMMUNE GÅR NYE VA-VEIER: Tromsø kom-
mune skal i gang med et stort VVA-arbeid. Tre 
av fem delområder settes ut som samspillskon-
trakter. Kommunen vil ha entreprenøren med 
på planleggingen, for å utnytte kompetansen. 
Så flott! Vi tar en tur til Tromsø for å finne ut 
mer. Les rapporten i neste blad. 

Bildet er ikke fra Tromsø. 
FOTO: JØRN SØDERHOLM

Mobilen må støtte WiFi Tale. 
Tjenesten kan ikke benyttes på 

kontantkort eller i utlandet.  

I godt isolerte bygg kan innendørsdekningen i blant være en utfordring. 
Som første aktør i Norge lanserer Telenor nå WiFi Tale. Med WiFi Tale 
kan du ringe og sende meldinger enten du befinner deg bak tykke 
betongvegger, inne i en heis eller dypt nede i kjelleren. Du bruker 
telefonen på vanlig måte – alt du må gjøre er å skru på vår nye funksjon 
WiFi Tale, så går samtalen via WiFi-nettet. 

Les mer på telenor.no/bedrift 

WiFi Tale
En god nyhet for 
innendørsdekningen!
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Ny avfallsbrønn fra Molok®

Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

MolokDomino® 
er en ny, arealeffektiv avfallsbrønn 
– semi undergrunn – som baserer 
seg på den kjente og velfungerende 
Molok®-teknologien. MolokDomino® 
er modulbasert, kan deles i 2 
kammere og rommer inntil 5000 
liter avfall. Tilbys også som 
overfl atecontainer (2000 liter).

MolokClassic®

Metro full undergrunn

Telefon:  +47 64 80 29 00   Mail: offi ce@strombergs-plast.no

NYHET

Mobilen må støtte WiFi Tale. 
Tjenesten kan ikke benyttes på 

kontantkort eller i utlandet.  

I godt isolerte bygg kan innendørsdekningen i blant være en utfordring. 
Som første aktør i Norge lanserer Telenor nå WiFi Tale. Med WiFi Tale 
kan du ringe og sende meldinger enten du befinner deg bak tykke 
betongvegger, inne i en heis eller dypt nede i kjelleren. Du bruker 
telefonen på vanlig måte – alt du må gjøre er å skru på vår nye funksjon 
WiFi Tale, så går samtalen via WiFi-nettet. 

Les mer på telenor.no/bedrift 

WiFi Tale
En god nyhet for 
innendørsdekningen!
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BILDET ER IKKE FRA TROMSØ. FOTO: JØRN SØDERHOLM
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http://www.volvomaskin.no

Volvo Maskin AS 

 
Telefon: 66 81 86 86

www.volvomaskin.no

Den nye Volvos EC750EL er designet for maksimal produktivitet dag ut og dag inn gjennom hele 
levetiden. Maskinen er utrustet med en Volvo D16 Steg IV motor med 11% høyere motoreffekt enn 
forgjengeren. Det elektronisk styrte hydraulikksystemet gir presis kontroll av oljemengde etter behov, 
og reduserer effekttapet i hydraulikken. Systemet gir høy ytelse med redusert dieselforbruk og mindre 
utslipp. Brytekreftene er økt med 7%, og maskinen er forsterket på en rekke områder for problemfri 
drift. Førermiljøet er i særklasse, og maskinen er standard utrustet med ekstra kamera på høyre side, 
hel frontrute og luftkompressor med uttak i førehuset. 
Produktivitet, lavt forbruk og overlegen førerkomfort gjør Volvo EC750EL til en sikker vinner!

volvo ec750el
PRODUKTIVITET OG LØNNSOMHET


